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ОЦЕНКА АУТСТАФФИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ 

Андриевский Р.Р., Кононенко А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

В условиях финансового кризиса сложилась ситуация в которой спрос на услуги 

строительных организаций сильно снизился. В целях снижения издержек организации 

заморозили множество строек и сократили свой штат. Данный экономический спад в 

дальнейшем сменится на рост, что ставит вопрос сохранения квалифицированной 

рабочей силы предприятия. Это связано с тем, что вероятность восстановления 

сокращенного персонала в ранее занимаемой должности крайне мала и организация 

будет вынуждена искать новых работников. 

Для поиска решения настоящей проблемы можно обратиться к опыту западных 

стран, где организации более защищены от подобных условий рынка. Одним решением 

для снижения затрат компании и сохранения квалификационного потенциала кадров 

может быть схема аутстаффинга (от англ. «outstaffing»), которая крайне редко 

используется в Украине. 

В случае использования аутстаффинга, компания-провайдер (обычно им 

выступает кадровое агентство) становится работодателем для сотрудников компании-

заказчика и берет на себя полную юридическую и финансовую ответственность за них. 

Сотрудники компании-заказчика зачисляются в штат провайдера, который берет на 

себя полную ответственность за выплату зарплаты, налогов, ведение работы с 

персоналом и соответствие трудовых отношений установленному законодательству. 

Ежемесячно провайдер передает заказчику отчеты о проделанной работе, на основании 

которых выставляется счет. В счет за услуги входит зарплата выведенных сотрудников, 

налоги на зарплату, оплата премий и собственно оплата услуг по аутстаффингу. 

Применительно к строительным организациям, является целесообразным 

организовывать вывод линейного персонала за пределы штата: рабочих и ИТР. Это 

связано с проектным характером деятельности, когда в различное время потребность в 

рабочей силе сильно колеблется. Квалифицированный, опытный линейный персонал 

востребован, его непросто найти, заинтересовать и сохранить во время снижения 

объемов работ или полного их отсутствия. 

Данная схема может приносить пользу как организации, так и самим рабочим. 

Для организации эффект состоит в оперативности привлечения редкого и 
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квалифицированного персонала, снижении издержек на оплату труда во время 

отсутствия работы, получении гарантий со стороны компании-провайдера 

относительно квалификации и надежности персонала. С другой стороны, находясь в 

штате компании-провайдера, для работников обеспечивается необходимый уровень 

загрузки в разных организациях, в отличие от ситуации, когда заканчивая работу по 

проекту в одной компании работник был бы вынужден самостоятельно искать новое 

место работы. 

Наряду с положительными сторонами аутстаффинга существуют определенные 

риски его использования. В условиях экономики Украины эти риски являются намного 

большими, чем это приемлемо для отдельной компании. Первым риском можно назвать 

работу в организации сторонних исполнителей, что означает потенциальную угрозу 

утечки информации. Следующим важным вопросом становится мотивация новых 

работников. Его решение зависит от договоренностей, достигнутых между 

компаниями. Другой важной проблемой является несовершенство законодательной 

базы и ее неполнота в отношении форм аренды персонала, и как следствие - 

существование механизмов уклонения от налогообложения и, соответственно, 

привлечение избыточного внимания контролирующих органов. 

Снижение рисков  и распространение аутстаффинга в строительной отрасли 

возможно при условии совершенствования законодательной базы, развития кадровых и 

строительных организаций и достижения прозрачности схем их функционирования. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ 

Бабіч В.І., Білик Ю.А. 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сьогодні всі організації намагаються як найкраще організувати виробничий 

процес з метою економії коштів і можливістю відслідковування використання ресурсів. 

Одним з важливих місць, всіх підприємств, а особливо великих з власними чи 

орендованими автопарками, є організація транспортного процесу.  

На сьогодні планування транспортування відбувається ситуативно, лише на один 

рейс, особливо у великих містах, за рахунок частих і значних збурень. Використання 

існуючих підходів до планування графіків транспортування обмежене за рахунок того, 

що вони орієнтуються на «детермінований» час прибуття та відправлення, тобто час 

задається точно до хвилини і незначна затримка зриває весь подальший графік 

транспортування. 

Пропонується новий підхід, котрий базується на основі інтервальних графіках 

транспортування (ІГТ). ІГТ - це графік для кожної одиниці транспорту (ОТ), що 

включає в себе гнучку інформацію:  замовлення (номер, маршрут та максимально-

можливий  інтервал доставки), а також розраховані інтервали відправлення вантажу від 

постачальників та інтервали прибуття його до споживачів. Розраховані інтервали 

вміщують оптимізовані „зліва” та „зправа” резерви часу (РЧ)  для забезпечення 

надійності графіку, нормативні хвилини руху по маршрутам у часі, а також 

організаційні перерви (обід, технічна перерва, вихідний день, тощо).  Всі  змінні 

представлені у реальному часі (дата, години та хвилини). Графічне зображення, для 

порівняння, «детермінованого» та інтервального графіків представлено нижче (рис.1).  

t, год t, год

Рейси Рейси

1 1

8

22

...
N

...
N

. . . 249 10118 . . . 249 1011

...

Час руху 

ТЗ

Час відправлення 

ТЗ
Час прибуття 

ТЗ

...

Час руху 

ТЗ

Інтервал відправлення 

ТЗ
Інтервал прибуття 

ТЗ

а) „детермінований” графік транспортування б) інтервальний графік транспортування

Рис.1 «Графіки транспортування» 

Розрахунок ІГТ є складною задачею розкладу транспортування, головними 
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критеріями котрої є забезпечення мінімальної кількості ОТ та максимальних РЧ в 

хвилинах і не являється транспортною задачею або розрахунком резервів часу на основі 

сітьового графіку робіт чи рейсокомплектів. Чинником виникнення РЧ може бути 

замовлення типу „привези протягом періоду” або обсяг запасу складування, в 

залежності якого оптимізуються РЧ.  

Також було розроблено класифікацію задач, що вміщує варіанти вхідної 

інформації, схеми руху ОТ та варіанти математичних моделей [1,2]. Задача ІГТ вміщує 

наступні складові технології, такі як:  інтерпретація вхідних замовлень, розрахунок  ІГТ 

та перевірка на достатність РЧ проти збурень по маршрутам транспортування. 

В загальному вигляді математичну модель можна представити наступним чином. 
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де M  - кількість ОТ,   mr - резерв часу для m-ї ОТ у r-му рейсі, B
i  - кінцевий 

термін інтервалу і-го замовлення   BA  , , пр
mn  - час прибуття m-ї ОТ у n-му рейсі. 

При розрахунках можливе використання різних варіантів швидкостей по 

маршрутам: нормативного, розрахованого на основі відповідної функції для кожного 

маршруту  або сформованого на основі імітаційного моделювання. При моделюванні 

перевіряється адекватність розрахованих ІГТ, з врахуванням різних збурень, а також 

правильність обраних швидкостей для розрахунків. 

Створений програмний продукт, за допомогою якого дослiджується ефективність 

моделей на основі реальних даних для умов ДБК м. Київ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БОЛЬШИХ 

СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ 

Баженов В.А. 

Национальный технический университет Украины  

“Киевский политехнический институт” 

 

В работе рассмотрены вопросы использования математических методов для 

оптимизации режимов больших систем энергетики. Задачу оптимизации режима 

электрической сети можно сформулировать следующим образом. Минимизировать 

функцию ( )f X  при наличии S  нелинейных ограничений в виде равенств 

 ( ) ( ) , 1,2,... .s s sh X W X W s S    (1) 

и I  линейных и нелинейных ограничений в виде неравенств 

 ( ) 0, 1,2,... .ig X i I   (2) 

Функция ( )f X - это в общем случае затраты на сооружение и эксплуатацию 

дополнительных компенсирующих устройств, покрытие потерь активной мощности в 

сети и существующих  источниках реактивной мощности.  

Ограничения типа равенств (1) обусловлены, как правило, функциональными 

связями, которые приходится учитывать исходя из структуры и свойств управляемого 

объекта. Ограничения типа неравенств (2) связаны с условиями регулирования 

независимых переменных 

 min max , 1,2,..., ,j j jx x x j J    (3) 

и зависимых характеристик режима 

 min max , 1,2,..., .p p p p P      (4) 

Для решения рассматриваемой задачи целесообразно использование методов 

сопряженных градиентов, сходимость которых в ряде случаев  почти  такая  же, как и в 

квазиньютоновских методах. Алгоритмы методов сопряженных градиентов строят 

последовательность направлений поиска, являющихся линейными комбинациями 

вектора антиградиента ( )( )kf X  и предыдущих направлений поиска (0) (1) ( 1), ,..., ks s s  . 

При этом коэффициенты направления k выбираются таким образом, чтобы сделать 

направления сопряженными. Для расчета k используются векторы ( )( )kf X  и 

( 1)( )kf X  .Для обеспечения одинаковой размерности составляющих вектора 

градиента целесообразно выбрать в качестве независимых переменных оптимизации 
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относительные значения регулируемых величин. 

Переход из точки пространства ( )kX в точку ( 1)kX   при оптимизации режимов 

электрических сетей по реактивной мощности и напряжению осуществляется по 

формуле 

 ( 1) ( ) ( ) ( ) ,k k k k

jkX X a s    (5) 

где ( )k - коэффициент длины шага; jka - диагональная матрица масштабирующих 

множителей. В предлагаемом алгоритме для нахождения направления поиска при 

оптимизации режимов энергосистем по реактивной мощности и напряжению 

применяется выражение 

 
( ) ( ) ( 1)

.( )k k k

ks f X s     (6) 

При этом коэффициент направления k рассчитывается по формуле 

 
( ) ( )

( 1) ( 1)

( ( ), ( ))
,

( ( ), ( ))

k k

k k k

f X f X

f X f X


 

 


 
 (7) 

Для учета ограничений по независимым переменным  используется метод 

сдерживающих ограничений, вытекающий из обобщенного метода Лагранжа, а для 

удовлетворения функциональных ограничений применяется комбинированный метод 

штрафных функций. 

В этом случае минимизируемая целевая функция записывается в виде  

 
1

( ) ( ) ( ) ( ),Ф X f X P X P X


    


 (8) 

где ( )P X и ( )P X - соответственно внешние и внутренние штрафные функции;   и 

  - коэффициенты штрафа внешних и внутренних штрафных функций. 

Внешние штрафные функции назначают штрафы при нарушении ограничений, 

индексы которых входят в первое подмножество Внутренние штрафные функции 

назначают штрафы при приближении зависимых характеристик к границам 

допустимой области и определяются для ограничений, индексы которых входят во 

второе подмножество.  

Рассмотренный алгоритм оптимизации режимов электрических сетей 

энергосистем по реактивной мощности и напряжению реализован в пакете прикладных 

программ для персональных компьютеров . Расчеты показали, что предлагаемый метод 

оптимизации отличается хорошей сходимостью, достаточно устойчив к выбору 

начальных приближений. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

Барташевська Ю.М. 

Дніпропетровський університет економіки та права 

 

Ризик в ринковій економіці супроводить будь  яке управлінське рішення. 

Особливо це відноситься до інвестиційних рішень, наслідки прийняття яких 

відбиваються на діяльності підприємства протягом тривалого часу. 

Виявлення ризиків, їх облік та оцінка складають важливу частину загальної 

системи забезпечення економічного розвитку та надійності підприємства. 

Проте, в Україні, на відміну від західних країн, ще не використовуються на 

відповідному рівні практика розробки інвестиційних проектів та аналізу, а особливо,  

методологічний інструментарій оцінок ризиків таких проектів. Так, кількісні оцінки 

ризиків або відсутні взагалі, або відображені чисто формально без розрахункових 

обґрунтувань з мінімальною змістовною інтерпретацією. 

Але ж ризик  це потенційна, кількісно визначена можливість втрат, ступінь 

небезпеки для успішної реалізації інвестиційного проекту. Навіть якісний аналіз 

інвестиційних ризиків повинен не тільки включати загальний аспект визначення тих чи 

інших видів ризику, виявляти можливість причин їх виникнення, аналіз можливих 

наслідків їх реалізації і пропозицій для мінімізації виявлених ризиків, але й містити 

кількісний результат  вартісну оцінку всіх заходів для мінімізації інвестиційного 

ризику. 

Сьогодні існує певний розрив між теорією та практикою аналізу ризиків 

(особливо в сфері інвестиційних ризиків), і існує потреба в створенні методики, що 

дозволить оцінювати інвестиційні ризики. 

В залежності від півноти інформації, на основі якої потрібно прийняти 

інвестиційне рішення, методи оцінки ризику можна умовно об’єднати в три групи з 

урахуванням наступних умов: 

 визначеності, коли інформація про ризикову ситуацію достатньо повна, 

наприклад у вигляді бухгалтерського балансу, звіту про прибутки та збитки тощо. 

Використовуються розрахунковоаналітичні методи; 

 часткової визначеності, коли інформація про ризикову ситуацію існує у вигляді 

частот появи ризикових подій. Використовуються статистичні методи; 

 повної невизначеності, коли інформація про ризикову ситуацію повністю 

відсутня, але є можливість залучення спеціалістів і експертів для часткового зняття 
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невизначеності. Використовуються експертні методи. 

Така чітка класифікація є досить умовною, оскільки ряд інвестиційних ризиків 

досить часто корелюють, зміни в одному з них викликають зміни в іншому. 

Найбільш часто на практиці застосовують слідуючі методи аналізу інвестиційних 

проектів при вкладанні коштів у підприємства:  

– аналіз чутливості показників ефективності (чистий дисконтований дохід, 

внутрішня норма доходності, індекса рентабельності та ін.).; 

– метод сценаріїв;  

– імітаційне моделювання  метод МонтеКарло.  

Для інвестиційного аналізу, оцінки рівня ризику зазвичай застосовують різні 

економікоматематичні, статистичні та інші методи. Проте, на сьогодні на практиці не 

існує універсального методу прийняття інвестиційного рішення в умовах ризику. В цих 

умовах, усі розрахунки по оцінці імовірності ризику і ступені його впливу на 

остаточний результат, які проводяться на етапі прийняття управлінського рішення, 

носять прогнозний і імовірнісний характер. Існуючі методики і способи рішення цієї 

проблеми мусять змінюватися, в залежності від мінливих економічних, політичних і 

соціальних умов в країні. Отже, незважаючи на значну кількість існуючих методик, 

такий важливий напрям, як оцінка ризику з урахуванням перспектив розвитку 

підприємства і використання отриманих результатів в подальшій фінансовій і 

економічній оцінці проекту потребує подальшого вдосконалення. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПОРТА 

В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

Барышникова В.В. 

Одесский национальный морской университет 

 

Процессы глобализации и интеграции мировой экономики предопределяют 

позиционирование национальных экономик в мировом разделении труда. Данные 

процессы обуславливают необходимость применения общих подходов и концепций 

теории менеджмента, маркетинга и логистики. В последние несколько десятилетий 

международная торговля превратилась в основной двигатель экономического роста 

многих стран, что в корне изменило характер деятельности портов. Для них 

открываются новые возможности, но как все новое, они соединены с большим риском, 

потому что порты становятся частью огромной конкурентной системы. 

Современный порт уже является не просто промежуточным звеном между 

разными видами транспорта, но играет активную роль в мировой транспортной 

системе. Происходит диверсификация портовых услуг, которая выходит за рамки 

обычных функций свойственных порту. 

В эволюции портов можно выделить 3 основополагающих поколения,  каждое из 

которых характеризуется набором определённых функций. Однако, в мировой 

практике, уже появились порты и 4-го поколения. 

В настоящее время коммерческая функция и коммерческий характер портов 

получили в мире полное признание. Современные порты уже рассматриваются как 

промышленные или коммерческие предприятия. 

Другим направление активизации стратегии развития порта является его 

ориентация на комплексную обработку и распределение информационных потоков, 

связанных с обслуживанием грузопотоков. При этом очень важным аспектом стратегии 

развития современного порта является его организационная интеграция.  

Пока менеджмент в украинских портах больше ориентирован на проблемы, 

связанные со стивидорними и складскими операциями, зарубежные порты завоевывают 

авторитет у грузовладельцев путем расширения ассортимента портовых услуг 

относительно груза, судна и пассажиров.  

Развитие отечественных портов и всего транспортного комплекса неразрывно 

связано с использованием современных технологий управления и оптимизации 

процессов перегрузки и доставки грузов. При этом основное внимание должно быть 
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направлено на решение вопросов организационного характера.  

Сегодня в украинских портах практически не возможно внедрение современной 

системы доставки грузов «just in time». И связано это не с проблемами плохой 

оснащённости или устаревшими технологиями, а в первую очередь с отсутствием 

необходимой системы организации всей логистической цепочки от производителя к 

потребителю. Отсутствует слаженная система работы всех служб и подразделений 

порта, участвующих в процедурах оформления и выпуска груза с территории порта.  

При этом затраты времени на перегрузку не сопоставимы по времени с затратами на 

прохождение всех необходимых процедур, связанных с вывозом грузов из порта.  

Наши порты сегодня превратились из перегрузочных комплексов в зоны 

стыковки разнонаправленных интересов различных органов и государственных служб. 

Проблема украинских портов относительно предоставления интегрированных 

информационных услуг неразрывно связана с состоянием системы наземного 

транспорта, и особенно, железнодорожного транспорта Украины. Выражается она в 

том, что на железнодорожных станциях практически отсутствуют современные 

средству связи. Это приводит к тому, что грузовые маршруты нередко идут в обход 

Украины из-за того, что грузовладелец не имеет возможности непрерывно отслеживать  

движение своих грузов по украинской территории. 

Для решения указанной проблемы наиболее эффективным решением является 

разработка системы организационного взаимодействия, основанной на современных 

логистических принципах, которая бы включала в себя, во-первых, сокращение 

времени доставки товара на всех этапах логистической цепочки, во-вторых, повышение 

качества услуг, и в-третьих – сокращение расходов. Сегодня не целесообразно говорить 

о какой-либо оптимизации процесса доставки, когда на практике материальный поток 

опережает информационный, что само по себе уже является нонсенсом. В 

отечественных портах отсутствует единая информационная системы, которая бы 

связывала воедино все службы и контролирующие органы. Кроме того, отсутствует 

единая эффективная система документооборота, которая бы использовала минимальное 

количество необходимых первичных документов, и современные системы 

информационного обмена документами. 
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СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПО УТИЛИЗАЦИИ 

СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

Белоконь Ю.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Утилизация сложной техники – комплексная проблема, для решения которой 

необходимо задействовать научно-исследовательские организации и производственные 

мощности предприятий отрасли. Так, в проекте утилизации летательных аппаратов 

научно-технической подготовкой производства занимается УкрНИИАТ, 

организационной подготовкой и маркетингом – Центр утилизации, созданный на 

основе ГП МОУ УАТК и УкрНИИАТ, производственной базой проекта являются 

авиаремонтные заводы и базы, предприятия Вторцветмета и Вторчермета. Проект 

утилизации сложной техники осуществляется несколькими предприятиями-

соисполнителями, то есть организационная структура проекта территориально 

распределена, поэтому в качестве критерия декомпозиции комплекса работ 

целесообразно выбирать распределение основных результатов проекта между 

соисполнителями. С применением языка регулярных схем сетей процессов комплекс 

работ по утилизации сложной техники может быть представлен в виде: 

Утилизация СТ:= НТП  ОП  Пр  Сб, 

где НТП – научно-техническая подготовка производства, в результате которой должны 

быть разработаны: методические материалы по оценке остаточной стоимости ЛА и его 

составляющих, типовые технологические процессы утилизации ЛА и пр.; ОП – 

организационная подготовка проекта утилизации, в результате которой должна быть 

сформирована команда проекта, разработана организационная структура проекта, 

определены подрядчики, разработан бизнес-план; Пр – производство, включает 

разработку специальных технологических процессов, формирование штата 

сотрудников с соблюдением требуемой квалификации, обеспечение материально-

технической базы (оборудование) в соответствии с техпроцессами, выделение 

производственных площадей, обеспечение контроля качества работ и продукта; Сб – 

сбыт продукции: маркетинг, хранение и логистика конечного продукта и агрегатов с 

продленным ресурсом. 

Предлагаемая системная модель позволяет упорядочить проектные действия по 

утилизации сложной техники и описывает иерархию основных и промежуточных 

результатов выполнения проекта, что позволяет ее использовать для оценки этих 

результатов. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Белошенко И.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Обеспечение конкурентоспособного положения предприятия на рынке зависит от 

реализации этими предприятиями инвестиционных проектов по внедрению в 

производство инновационных технологий, способствующих выпуску 

высокотехнологичных продуктов необходимого качества для удовлетворения 

требований потребителя. 

В современных условиях финансового кризиса в Украине реализация проектов за 

счет заемных средств практически невозможна. В сложившихся условиях 

осуществление активной инвестиционной деятельности за счет собственных и 

привлеченных источников финансирования под силу только крупным 

диверсифицированным компаниям и объединениям компаний (предприятий) 

кластерного типа. Разработка стратегического плана развития таких компаний 

включает четыре основных этапа: 

– выбор направлений развития; 

– разработка программы развития (формирование портфеля проектов); 

– разработка плана реализации проектов с учетом сроков их реализации; 

– разработка плана финансирования. 

Основная задача обеспечения финансовой реализуемости стратегического плана 

заключается в четком согласовании графика реализации проектов с целью 

формирования устойчивых денежных потоков для финансирования последующих 

проектов включенных в программу развития. 

Одним из принципов выбора метода (методов) оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов должен быть принцип соблюдения 

интересов всех участников проекта, так как в «кластерных объединениях» могут 

объединяться интересы производственных и  финансовых структур, как частных, так и 

государственных. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

при формировании портфеля проектов должна осуществляться с применением  

общепринятых динамических показателей, учитывающих изменение стоимости денег 

во времени. Дисконтированный срок окупаемости проекта можно определять 

аналитическим методом и графическим (путем построения финансового профиля 
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проекта). У каждого метода есть свои недостатки, которые хорошо описаны в 

публикациях других авторов. 

Цель данной работы – выявить основу разногласий между участниками проектов 

при принятии решения на основании определения срока окупаемости для разработки 

плана финансирования портфеля проектов. Разногласия могут быть следующего 

характера: 

1. Целесообразность принятия участия в финансировании инвестиционного 

проекта внешним инвестором определяется при сравнении расчетного срока 

окупаемости проекта с экономически оправданным сроком окупаемости, 

установленным самим инвестором. 

2. Целесообразность реализации проекта оценивается руководством предприятия 

реципиента при сравнении расчетного срока окупаемости проекта с общим временем 

полезного использования проекта. 

3. Структуры высшего порядка также интересует общее время полезного 

использования проекта для определения бюджетной эффективности проекта. 

4. Сравнение проектов с различным временем полезного использования 

практически невозможно. Так, проект у которого срок окупаемости 2 года из трех лет 

полезного использования не является лучшим вариантом по сравнению с проектом у 

которого срок окупаемости 3 года, но при этом семь лет полезного использования. 

В связи с выше изложенным, представляется целесообразным при принятии 

решения по методу определения срока окупаемости проекта рассматривать 

соотношение срока полезного использования проекта со сроком окупаемости, то есть 

ввести коэффициент полезного срока использования проекта. 

 . .

.
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где Тпол.исп – общее время полезного использования проекта; Токуп. – расчетный срок 

окупаемости проекта.  

Предложенный коэффициент может принимать три значения: при K>1 – проект 

следует принять, при K<1 – проект следует отклонить, проекты у которых K=1 

возможно рассматривать в случае очень высокой социальной значимости проекта. 

Нерешенной остается проблема однозначного определения полезного срока 

использования проекта. Этот срок необходимо определять с учетом долговечности 

интереса потребителей к продукту проекта и срока износа оборудования. 
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УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ ТА ЗДІЙСНЕННІСТЮ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ  

Білошенко А.Ю., Виходець Ю.С. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Управління життєздатністю та здійсненністю проектів та програм (ПП) є 

актуальним питанням для усіх типів та масштабів ПП, як на етапі обґрунтування 

доцільності реалізації ПП, так і протягом усього періоду реалізації та економічно 

доцільної тривалості операційної діяльності ПП. Ефективне управління життєздатністю 

та здійсненністю ПП дозволить реалізувати ПП з заданими (або максимально 

наближеними до заданих) технічними, економічними, соціальними та екологічними 

результатами. 

Аналізу життєздатності та здійсненності проектів приділяли увагу у своїх роботах 

наступні вчені: Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк Ф.А., Непомнящий Є.Г., Ільїн 

М.І., Лукманов І.Г., Німчин А.М., Нікешин М.І., Петрова С.М., Романова К.Г., Шапіро 

В.Д., Мазур І.І., Ольдерогге Н.Г. Аналіз відповідних публікацій свідчить про те, що 

відсутні чіткі визначення життєздатності та здійсненності проектів. Деякі автори 

ототожнюють поняття життєздатності та здійсненності ПП, так як ці автори розглядали 

частину життєвого циклу проекту (а саме - період реалізації проекту), не враховуючи 

операційну діяльність. На нашу думку, поняття “управління життєздатністю” ширше, 

так як ця дія повинна відбуватися на усіх стадіях життєвого циклу ПП (проектна та 

операційна стадії ПП). Операційну стадію необхідно розглядати, тому що саме ризики 

операційної діяльності впливають на життєздатність проектів. 

 Розрізняють чотири типи оцінок здійсненності проекту: інтегральна оцінка 

надійності; ресурсна здійсненність; фінансова здійсненність; економічна здійсненність. 

Ресурсна здійсненність. Управління ресурсною здійсненністю відбувається у дві 

стадії. На першій – аналізується наявність ресурсів за всіма роботами. На другій – 

проводиться згладжування епюри використання ресурсів.  

Економічна здійсненність. Для управління економічною здійсненністю необхідно 

мати набір вартостей залежно від тривалості виконання кожної операції. Вартості 

можуть залежати також від способу реалізації проекту. У цьому випадку необхідно 

розглянути альтернативні варіанти, оцінити їх і використати отриману інформацію для 

аналізу економічної здійсненності. 

Фінансова здійсненність. Фінансова здійсненність проекту тісно пов'язана з 
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економічною й визначається тоді, коли обрана тривалість виконання робіт відповідає 

мінімальній вартості при необхідній якості. Фінансова здійсненність проекту полягає в 

тому, щоб на кожному кроці розрахункового періоду сальдо й накопичене сальдо 

сумарного грошового потоку було невід’ємним. Таке визначення фінансової 

здійсненності проекту підходить до будь-якої структури джерел фінансування проекту. 

Життєздатність проекту. Під життєздатністю проекту розуміється наступне: 

можливість проекту забезпечити необхідну динаміку інвестицій; здатність проекту 

генерувати потоки доходів, достатні для компенсації його інвесторам вкладених ними 

ресурсів і взятого на себе ризику. Життєздатність проекту оцінюють за допомогою 

аналізу методів економічної ефективності варіантів проекту. 

При управлінні життєздатністю та здійсненністю ПП важливо чітко визначати 

фактори, що впливають на життєздатність та здійсненність конкретного ПП (ємність 

ринку, попит на результати поставки проекту; наявність відповідних ресурсів, 

постачальників, підрядників, кваліфікованих кадрів тощо).  

Отже, для ефективного управління життєздатністю та здійсненністю ПП 

необхідно: 

– чітко визначитися з поняттями “життєздатність” та “здійсненність”; 

– визначити фактори, що впливають на життєздатність та здійсненність ПП; 

– визначити критерії оцінки рівня життєздатності та здійсненності ПП; 

– пов’язувати управління життєздатністю та здійсненністю ПП з фазами 

життєвого циклу ПП. 

Таким чином, визначимо напрямки наступних досліджень стосовно управління 

життєздатністю та здійсненністю проектів та програм: 

1. Дослідження стану методологічного забезпечення для управління 

життєздатністю проектів та програм. 

2. Розвиток методологічного забезпечення управління життєздатністю проектів та 

програм для фази реалізації проекту та інтеграція до існуючої методології управління 

проектами. 

3. Впровадження розробленого методологічного забезпечення, верифікація 

розроблених методів та моделей, експериментальна перевірка методик. 

4. Розробка практичних рекомендацій або стандартів з управління життєздатністю 

проектів для різних учасників проектів,програм (замовник, виконавець, постачальник, 

проектна команда, наглядова рада проекту та ін.). 
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ  

Божко Д.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

У современных предприятий, реализующих проекты создания наукоемких 

изделий, существуют ряд организационных и технических проблем, связанных с 

выбором методов оценки технологической сложности, трудоемкости и затрат на 

изготовление продукции. Поэтому зачастую проекты технологической подготовки 

выполняются либо с существенной задержкой по срокам, либо остаются вообще 

незавершенными. Таким образом, актуальным является разработка  комплексного 

метода определения технологической сложности, трудоемкости и затрат на 

изготовление наукоемкого изделия, что и являлось предметом данного исследования. 

Технологическая сложность продукта проекта представляет собой свойство, 

учитывающее его геометрические и структурные свойства, а также предъявляемые 

конструкторские и технологические требования, согласованные с существующими 

возможностями предприятия, выполняющего проект. Решение задачи планирования 

трудоемкости проекта технологической подготовки осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Анализ номенклатуры выпускаемых изделий предприятия и формирование 

представительной выборки изделий. 

2. Определение технологической сложности изготовления изделий, входящих в 

выборку. 

3. Построение регрессионной зависимости между технологической сложностью и 

трудоемкостью подготовки производства. 

4. Анализ полученной зависимости, проверка значимости полученного уравнения 

регрессии и входящих в него коэффициентов, при необходимости корректировка 

выборки и повторение пункта 3. 

5. Определение технологической сложности оцениваемого изделия и расчет 

трудоемкости технологической подготовки производства с использованием 

полученного уравнения регрессии. 

Предложенный подход обеспечивает учет влияния организационно-технического 

уровня производственной системы на трудоемкость проекта технологической 

подготовки с учетом уровня его сложности. 
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МОДЕЛЬ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

Бондарєва Т.І. 

Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського "ХАІ" 

 

Жодна країна в сучасному світі не може існувати окремо, без взаємодії з іншими. 

Більшість компаній воліли б працювати на внутрішньому ринку, лише б він був досить 

широким. Однак вплив численних факторів підштовхує все більшу кількість компаній 

до виходу на міжнародну арену. Беручи до уваги переваги і ризики міжнародної 

діяльності, необхідно спочатку розробити стратегію й детальний план виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

Будь-яка компанія, що виходить на світовий ринок, має пройти наступні кроки: 

- прийняття рішення про вихід на зовнішні ринки; 

- вибір ринку; 

- розробка стратегії проникнення на зовнішній ринок; 

- розроблення маркетингової стратегії; 

- організація управління міжнародною діяльністю. 

Прийняття рішення щодо виходу на зовнішні ринки передбачає визначення цілей 

та політики міжнародної діяльності. Компанія повинна визначити, на ринках скількох 

країн вона хоче бути присутньою, і як швидко вона буде розширювати свою 

присутність. Компанія також повинна визначити, який тип країн вона буде розглядати. 

Привабливість зарубіжного ринку залежить від типу продукції, яку випускає компанія, 

географічних чинників, чисельності населення та рівня йог доходів, політичної ситуації 

в країні. Не слід забувати про індивідуальні риси та особливості кожної нації та країни. 

Готовність населення держави до споживання певних товарів або послуг, 

привабливість її ринку для іноземних фірм визначаються комплексом економічних, 

політичних та культурних особливостей. 

Якщо компанія прийняла рішення виходити на ринок певної країни, її наступним 

кроком має бути розробка оптимальної стратегії проникнення на цей ринок. При цьому 

розглядається п’ять можливих стратегій: непрямий та прямий експорт, ліцензування, 

створення спільного підприємства або пряме інвестування. З кожною наступною 

стратегією підвищується рівень відповідальності, ризику, контролю та потенційного 

прибутку організації. 

Компаніям, що працюють на зовнішніх ринках, доводиться пристосовувати свою 

маркетингову стратегію до місцевих умов. Деякі з них дотримуються стратегії 
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глобальної стандартизації комплексу маркетингу, що передбачає розроблення товару та 

просування його такими каналами розподілу, які забезпечують зниження витрат. Інші 

компанії вважають більш вигідною таку адаптацію маркетингового комплексу, коли 

виробник пристосовує свою маркетингову програму до кожного окремого ринку. 

Компанії також мають можливість використовувати на зовнішніх ринках уже 

апробовані програми маркетингових комунікацій, або змінювати їх відповідно до умов 

кожного нового ринку. 

Організація міжнародної діяльності може набувати однієї з трьох форм: 

експортний відділ, міжнародний підрозділ або глобальна організація. Як правило до 

складу експортного відділу входять менеджер з продажу та кілька підлеглих йому 

працівників. Однак при збільшенні обсягів зовнішньої діяльності експортний відділ 

може розширюватись і поєднувати в собі різні служби. Згодом для координації 

міжнародної діяльності створюються міжнародні підрозділи, які зазвичай очолюють 

менеджери високого рангу, що визначають цілі діяльності на зовнішньому ринку та 

бюджети, а також відповідають за збільшення обсягів продажу на закордонних ринках. 

Подальше зростання компаній приводить до перетворення їх на глобальні організаційні 

структури, керівники яких мають досвід не тільки внутрішньої або міжнародної 

діяльності, але й глобальної взагалі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних економічних умовах 

господарювання та глобалізації бізнесу продовжувати працювати винятково на 

внутрішньому ринку стає неприпустимим. Ми описали загальну модель виходу 

підприємства на міжнародний ринок, яка складається з п’яти кроків прийняття певних 

рішень. 

З виходом компанії на міжнародний ринок потрібно визначити загальні цілі та 

політику. Після вибору конкретної країни компанії необхідно визначити спосіб 

проникнення на її ринок. Розробляючи маркетингову програму, компанія повинна 

вирішити, наскільки їй потрібно адаптувати свою товарну і цінову стратегію, а також 

стратегію розподілу і просування продукції до місцевих умов. Маркетингова програма 

повинна враховувати культурні, соціальні, політичні, технологічні та законодавчі 

обмеження країни присутності. 

Залежно від ступеня інтернаціоналізації, компанії повинні управляти своєю 

міжнародною діяльністю, засновуючи експортний відділ, міжнародний підрозділ або 

глобальну організацію. 
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З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИЇХ ФОРМ НАВЧАННЯ 

В СУЧАСНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТІ 

Бутенко Н.Ю. 

ВДНЗ „Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана” 

 

В сучасних умовах господарювання менеджмент націлено на створення нового, на 

інноваційні підходи та нестандартні рішення. На зміну логіці прийшла інтуіція та 

творчість. Стабільність та передбаченість середовища  в багатьох випадках змінюються 

на турбулентність і непередбаченість. Ці, а також інші зміни  вимагають зовсім нового 

ставлення до того, якими якостями та вміннями повинні володіти фахівці в галузі 

управління, що закінчують сьогодні вищі навчальні заклади.   

Профіль сучасного випускника – майбутнього менеджера має поєднувати три 

групи здібностей та якостей: наявність здібностей щодо розуміння ситуацій; наявність 

певних навичок та вмінь; наявність певної поведінки. 

За таких умов використання в навчальному процесі активних методів навчання 

стає принципово важливим. Серед різних можливих підходів і методів активізації 

навчального процесу, як відомо, саме тренінг займає чільне місце. Це пояснюється 

комплексністю та різноманітністю його можливостей. 

У Київському національному економічному університеті вже два роки зі 

студентами магістерських програм „Менеджмент корпорацій (АТ)” і „Менеджмент 

малого бізнесу” проводиться міждисциплінарний тренінг. Кафедра менеджменту має 

затверджену програму цього тренінгу і певний досвід його проведення. 

Міждисциплінарний тренінг забезпечує виконання та розвиток багатьох 

управлінських компетенцій, зокрема: адміністративно-координаційних, аналітично-

діагностичних, планово-прогностичних, організаційно-правових, мотиваційних, 

контрольних, комунікаційних, навчальних та науково-дослідницьких. Мета його 

проведення полягає у формуванні та вдосконаленні вмінь і навичок управлінської 

діяльності, а саме: моделювання програм взаємодії з робітниками з врахуванням їх типу 

особистості; використання трансактного аналізу, маніпулятивної поведінки, 

психологічних засобів впливу у процесі управління поведінкою людини в організації; 

застосовування теорій мотивації для формування мотиваційної концепції в організації; 

аналізу мотиваційного потенціалу роботи та проектування роботи з урахуванням її 

мотиваційних характеристик; планування особистого розвитку та кар’єри в організації; 

самоорганізації та управління власним часом; створення команд та здійснення 
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ефективної командної взаємодії; розробляти та впроваджувати ефективну стратегію 

взаємодії в організації, використання ефективних комунікативних технік і технологій; 

управління конфліктами; самоаналізу та самооцінки; аналізу існуючого в організації 

стиля лідерства та оцінки його ефективності. 

Завданнями міждисциплінарного тренінгу є: відпрацювання технологій 

практичного застосування теорій, функцій та процесів управління в організаціях; 

узагальнення методик використання базових інструментів управління в організації; 

порівняння впливу різних факторів на діяльність менеджера в організації; формування 

вмінь управлінської діяльності; розробка стратегій поведінки, саморозвитку та 

планування власної кар’єри; практична апробація навичок взаємодії та узгодження 

позицій різних зацікавлених осіб в організаціях; формування досвіду розподілу та 

делегування повноважень, побудови системи мотивації, формування команди та 

розподілу командних ролей. 

Реалізація поставленої мети та завдань тренінгу здійснюється завдяки самостійній 

роботі студентів до початку тренінгових занять та роботі безпосередньо в аудиторії, яка 

відбувається в інтерактивній та тренінговій формі – самостійно і в груповій взаємодії. 

Перша частина цієї роботи спрямована на самоаналіз майбутніх управлінців, виявлення 

ними власних сильних сторін та обмежень. Ця робота дає студентам інформацію для 

подальшого саморозвитку та вдосконалення власних вмінь. Робота в аудиторії 

безпосередньо пов’язана з формуванням та вдосконаленням управлінських вмінь, тобто 

формування та вдосконалення поведінкових компетенцій. 

Проблеми впровадження тренінгу у навчальний процес, з якими ми стикнулися, 

праціюючи на треннінгах, можна умовно поділити на організаційні (пов’язані з 

побудовою навчального процесу, розкладом, аудиторіями і т.ін) та змістовні (які 

випливають, в першу чергу, з особливостей проведення тренінгу в межах навчального 

процесу у вузі, тобто з того, що робота на тренінгу має бути оцінена)  

Зворотний зв’язок, який ми регулярно підтримуємо зі студентами з приводу їх 

сприйняття і ставлення до тренігу, а також їх оцінки ефективності тренінгової форми 

роботи, дають можливість зробити досить оптимістичний висновок щодо позитивного 

враження студентів та їх задоволення як від самої роботи на тренінгових заняттях, так і 

тієї користі, яку вони отримують в результаті такої роботи. 
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ВИКЛАДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З МЕНЕДЖМЕНТУ  

У ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

(НА ПРИКЛАДІ УАГІ ВМУУ) 

Воловик О. І. 

Українсько-американський гуманітарний інститут 

„Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні ” 

 

Мета статті: проаналізувати результати експерименту викладання курсу Політика 

Бізнесу (Business Policy) в Українсько-американському гуманітарному інституті 

„Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні ” ( УАГІ ВМУУ) спільно з 

Університетом Індіана Везліан штату Індіана, США (ІВУ,США) та запропонувати 

можливі шляхи вирішення питання  фінансування дистанційного навчання. 

Актуальність проблеми : на думку Е. Аллен та Дж. Симана [1] понад 96% ВНЗ, 

які запроваджують дистанційне навчання на постійній основі, нараховують більше, ніж 

15 тис. студентів, а більшість невеликих, приватних інститутів мають дуже негативне 

ставлення до дистанційного навчання. 

Вважається, що основною проблемою малих приватних ВНЗ щодо впровадження 

дистанційного навчання є обмеженість фінансових ресурсів, та, як наслідок, 

недостатність інформаційно-технічного забезпечення. Один із шляхів вирішення цієї 

проблеми для УАГІ ВМУУ було укладання партнерської угоди з ІВУ ,США, згідно з 

якою останній надає платформу для дистанційного навчання і реєструє в ній студентів 

та наукового керівника з української сторони. Зі своєї сторони, УАГІ ВМУУ забезпечує 

умови проведення міжнародної науково-практичної конференції та надає платформу 

для педагогічної практики аспірантам ІВУ,США.  

Загальна характеристика експерименту: загальна кількість академічних годин – 

45; мова викладання – англійська; формат викладання – змішаний (тобто 75% 

викладання курсу велось онлайн, 25% нараховують 6 годин лекційних занять, 4 години 

практичних занять, усний екзамен та консультації, які проводились під час перебування 

американських викладачів в Україні та науковим координатором з української 

сторони);  кількість охоплених студентів – 34; кількість викладачів – 3 аспіранта та 2 

наукових керівника з американської сторони , один розробник і науковий керівник з 

української сторони, інформаційно-технічна платформа – Блекборд (Blackboard). 

Важливим компонентом викладання курсу була щотижнева участь студентів та 

викладачів у форумах (Discussion Board). Завдяки форумам процес комунікації був 
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наближений до обговорень та дискусій, які проводяться під час традиційних занять у 

класі. 

Цей експеримент продемонстрував наступні переваги малих приватних ВНЗ у 

запровадженні дистанційного навчання: гнучкість в укладанні угод про співпрацю та 

спільну освітню діяльність з відомими американськими університетами [2]  та, як 

наслідок, скорочення бюрократичної процедури прийняття рішень;  полегшення 

процедури моніторингу та контролю як студентів так і викладачів; широкі можливості 

для експериментування, впровадження світових досягнень у цій галузі та запозичення 

позитивного досвіду провідних американських та іноземних університетів; можливість 

організації дистанційного навчання без значних фінансових витрат; можливість 

досягнення високої якості навчання (32 з 34 студентів-учасників  експерименту  

підтвердили, що якість навчання була вищою порівняно з традиційним форматом).    

 

Література 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ 

Воронкова О.М., Верзун С.Д. 

Національний університет ДПС України 

 

Фінансові менеджери в усьому світі вважаються елітою. Фінансовий менеджер 

здійснює прогнозування та планування фінансових показників підприємств 

(організацій, установ), організує їх фінансову роботу, контролює фінансові показники 

діяльності, реалізує антикризове фінансове управління. Фахівці з фінансового 

менеджменту на первинних посадах самостійно виконують переважно евристичні та 

частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, здійснюють складні 

фінансові розрахунки, керують фахівцями нижчого посадового рівня. 

Фінансове управління у сфері бізнесу здійснюють фінансові менеджери, які 

розрізняються за функціями та рівнем керівництва. В малому та середньому бізнесі 

головним фінансовим менеджером є фінансовий директор, а в крупній компанії – віце-

президент з фінансів, але і в першому, і в другому випадках вони несуть повну 

відповідальність за фінансову діяльність компанії. 

Щоб досягнути вищого рівня фінансового менеджменту, необхідно багато 

працювати і багато знати.  Шляхом до цього може стати бізнес-менеджмент освіта, 

без якої важко, а іноді й неможливо дістатися ступеню топ-менеджера. І світова, і 

вітчизняна практика в сфері бізнесу свідчить, що фінансові менеджери вищого рівня 

майже всі пройшли через систему бізнес-освіти.  Додаткова освіта в галузі бізнес-

менеджменту дозволила їм у короткі терміни отримати необхідні сучасні знання та 

навички  для роботи на топових позиціях  фінансового менеджменту. 

Зважаючи на вищевказане, підготовка фахівців за напрямом „Фінансовий 

менеджмент” має стати новим кроком у розвитку талановитої студентської молоді та її 

кар‘єрному становленні в сфері бізнесу. Пропонуємо наступні складові системи бізнес-

підготовки у галузі фінансового менеджменту. 

Цілі підготовки: – навчання для самореалізації та особистої кар‘єри; 

спрямованість на оволодіння професійними компетенціями.  

Способи реалізації: 

– залучення кваліфікованих викладачів-практиків; 

– динамічна структура навчальних курсів (модулі); 

– інноваційні методи навчання, широке використання інформаційних технологій; 

– акцент на самостійну та індивідуальну роботу з врахуванням майбутнього 
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працевлаштування; 

– часткова заміна друкованих навчальних посібників інформаційними ресурсами; 

– зміщення акцентів на самоконтроль і самооцінку. 

Основний критерій контролю: загальна ерудиція + набір професійних 

компетенцій. 

Важливим моментом в процесі бізнес-менеджмент освіти вважаємо створення 

простору взаємного партнерства, де студенти зацікавлені у результатах навчання, а 

викладачі – у їх розвитку.  

Сучасна система підготовки фінансових менеджерів використовує активні, 

орієнтовані на практику методи навчання, які допомагають не тільки освоїти нові 

професійні технології, а й експериментувати з різними стилями відносин серед рівних 

партнерів. Значна увага має приділятися вдосконаленню управлінської практики.  Це 

досягається не тільки за рахунок засвоєння сучасних знань в галузі фінансів, а також за 

рахунок формування інструментарію для прийняття управлінських рішень в реальних 

умовах бізнесу. На перше місце тут виходить вивчення механізму фінансового 

цілепокладання. Правильне визначення мети є основою успішної управлінської 

діяльності, а її досягнення – вищим показником ефективності менеджменту, зокрема 

фінансового. 

Наприкінець хотілося б зауважити, що бізнес-менеджмент освіта допомагає 

майбутнім фінансовим керівникам вільно орієнтуватися в сучасному діловому світі, 

який характеризується значним рівнем невизначеності, глобальності та 

швидкозмінюваності, що, в принципі, і зумовлює необхідність новітніх освітніх 

технологій. 

Сучасний бізнес розвивається дуже швидко і ставить перед підприємцями все 

більше і більше складних фінансових питань, які потребують оптимальних рішень. 

Світова фінансова криза також змусила підприємців змінити погляди на організацію 

ефективного бізнесу. Конкурентноспроможними залишилися найсильніші та 

найпідготовленіші фінансові менеджери, які успішно поєднали теоретичні знання із 

практичними навичками в сфері бізнесу. І велика заслуга тут належить системі бізнес-

менеджмент освіті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО ТИПУ 

УПРАВЛІННЯ ДО ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТИПУ НА ПРИКЛАДІ 

НАУКОЄМНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Гайдабрус Б.В., Кирик О.Г., Концевич В.Г.1, Стадник О.Д.1 

СумДУ, концерн “Укрросметал”1 

 

У сучасному динамічному суспільстві, для успішного конкурентного існування 

підприємства машинобудівної галузі, одним з можливих напрямків виходу з 

економічної кризи є зміна форми управління підприємством, а саме перехід від 

командно-адміністративної до проектно-орієнтованої формі управління. Існує потреба 

в проектно-орієнтованому підході до управління підприємством у  різних галузях. 

Виконання проектів є бізнес-процесом інжинірингових і девелоперських підприємств, 

проектних інститутів, конструкторських бюро, консалтингових компаній і т.д.  

Адміністративне управління на підприємстві реалізується через систему 

менеджменту, однією з ключових ланок якого є менеджери середньої ланки, в 

безпосередньому підпорядкуванні яких знаходяться співробітники підприємств. 

Управління підприємством передбачає реалізацію всієї комерційної діяльності у формі 

проектів і отримання прибутку через їх виконання. Відповідно, зміст діяльності 

керівника проекту полягає у тому, щоб залучити необхідні ресурси у керівників 

підрозділів і з їхньою допомогою виконати проект [1].  

При формуванні організаційних структур проектів слід дотримуватись двох 

основних принципів - поділ рівнів відповідальності та розподіл областей 

відповідальності. У цьому сенсі рішення прямо пов'язані з комплексністю і складністю 

проектів. Основні проблеми, які виникають при формуванні організаційних структур 

проекту та які повинні бути вирішені на рівні стандарту управління проектами, це 

проблеми, пов'язані з перетином функцій адміністративного управління та управління 

проектами [2]. 

Досвід реалізації проектів показує, що застосування сучасних технологій 

проектного менеджменту дозволяє заощадити до 20% коштів, що виділяються на їх 

виконання [3]. Щоб отримати з методології проектного менеджменту максимальну 

користь для всього підприємства, необхідно створити структуру, що підтримує єдину 

систему планування та контролю реалізації проектів, а саме офіс управління проектом 

(Project management office, PMO), який здійснює централізацію і координацію 

управління всіма проектами і програмами. 
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Проектний офіс повинен відповідати за виробничі проекти, проекти розвитку. 

Зони відповідальності за ці проекти належать різним не підлеглим один одному 

підрозділам. Створення центрального проектного офісу стикається з природним 

конфліктом повноважень. Вирішення цього протиріччя лежить в усвідомленні того, що 

сама проектно-орієнтована компанія в цілому являє собою проектний офіс на чолі з 

Президентом. При такому підході завдання проектного офісу розподіляються по всій 

компанії за наведеною нижче схемою проектно-орієнтованої компанією: 

 

Під керівництвом віце-президента концерну вирішуються завдання що пов'язані з 

виробничими проектами: управління програмами та портфелями проектів; управління 

окремими проектами; реалізація окремих проектів; адміністративне управління 

персоналом; ведення архіву проектів. Відділ розвитку вирішує питання розробки і 

впровадження корпоративної методології управління всіма проектами. Під час 

реалізації внутрішніх проектів може створюватися структурна одиниця для управління 

подібними проектами аналогічно з непроектною організацією. IT служба бере на себе 

технічну підтримку управління проектами, програмними та технічними засобами.  

Зазначені особливості дозволять підприємству зменшити терміни на внесення 

змін до існуючих методів і форм управління підприємством. 
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НОРМАТИВНОГО КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Голованев Н.П., Голованева А.Н. 

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети", 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В минувшем 2008 году вопросы расчетов за природный газ, использованный 

предприятием для выработки тепловой энергии потребителям города Харькова, 

оставались актуальными. В преддверии и в начале последнего отопительного периода 

они приобрели острый характер с привлечением на защиту интересов населения города 

даже судебных инстанций. 

Суть проблемы в том, что из-за ряда объективных причин предприятие не имело 

возможности ежемесячно в полном объеме оплачивать за потребленный природный 

газ. Этому было две основных причины: в течение длительного периода имело место не 

соответствие тарифов на тепловую энергию их экономически обоснованным величинам 

(возникающая при этом задолженность государственного бюджета по разнице в 

тарифах на тепловую энергию предприятию не выплачивалась) и, не смотря на 

увеличение уровня расчетов населения за тепловую энергию, задолженность жителей 

за услуги предприятия не уменьшалась, а продолжала расти. 

В 2008 г. положение дел существенно изменилось. Предприятию удалось 

оплатить обязательства по задолженности и текущему потреблению на 82,1 %. При 

этом значительная часть оплачена в соответствии с Законом Украины "О 

государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины" за счет субвенций из государственного бюджета по 

разнице в тарифах на тепловую энергию для населения. 

Уровень расчетов предприятия за потребленный природный газ с начала 

прошедшего отопительного периода (с 01.10.2008г.) составил 78,2 % (при среднем 

уровень расчетов предприятий теплоэнергетики Украины по состоянию на 18.06.09г. 

60%), а с начала текущего года 97,0 % (при среднем уровень расчетов предприятий 

теплоэнергетики Украины за этот же период на уровне 72 %).  

При этом уровень расчетов предприятия за природный газ в 2009 г. не равен 100 

% только по одной причине: в этом году в феврале "задним" числом НКРЭ были 

подняты цены на природный газ для выработки тепловой энергии бюджетным и 

хозрасчетным организациям и до момента поднятия соответствующих тарифов на 
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тепловую энергию образовалась не имеющая источника покрытия задолженность за 

природный газ. При отсутствии этого подорожания газа уровень расчетов с 01.01.2009г. 

составил бы 102,4 %, а с 01.10.2008 г. – 80,9 %. 

В текущем году стабильно растет уровень расчетов за природный газ. 

Предприятием в течение апреля, мая, июня 2009 года кроме 100 % текущего 

потребления природного газа за счет оборотных средств на 23,7 % погашена 

задолженность за природный газ. 

Достаточно высокий уровень расчетов за природный газ имеет место именно в те 

периоды времени, когда тарифы для основного потребителя тепловой энергии – 

населения соответствуют экономически обоснованным затратам. А низкий уровень 

расчетов и значительный рост задолженности имели место именно тогда (в нашем 

случае в 2008 г.), когда тарифы на тепловую энергию не покрывали этих затрат. При 

этом предприятие не имеет права самостоятельно устанавливать тарифы на тепловую 

энергию (они устанавливаются органами власти). 

Задолженность предприятия за природный газ остается не погашенной в первую 

очередь из-за задолженности государства перед самим предприятием, состоящей из: 

– задолженности государственного бюджета по разнице в тарифах на тепловую 

энергию для населения, которая должна быть выплачена из государственного бюджета 

как субвенция местным бюджетам в соответствии с Законом Украины "О 

Государственном бюджете Украины на 2009 год" и постановлением Кабинета 

Министров Украины от 05.03.2009 г. № 193; 

– задолженности за тепловую энергию предприятий и организаций, которые 

финансируются из государственного бюджета;  

– задолженности государственного бюджета по разнице в цене на природный газ 

для выработки тепловой энергии бюджетным и хозрасчетным организациям. За период 

с 2006 года Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины 

неоднократно повышалась стоимость природного газа для выработки тепловой энергии 

бюджетным и хозрасчетным организациям. Органы власти, согласно действующего 

законодательства, имели возможность вводить в действие тарифы на тепловую энергию 

только через два и более месяца после введения в действие соответствующих тарифов 

на природный газ. На сегодняшний день источники и порядок компенсации этих 

средств законодательно не определены. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В НАУКОЕМКОМ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Голованова М.А., Вартанян В.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 

 

В рыночных условиях особое значение имеет адаптация предприятий к 

изменяющейся внешней среде, что в свою очередь требует радикальных перемен в 

управлении деятельностью предприятий всех форм собственности и на всех уровнях 

управления. Экономически грамотно обоснованные технологические решения при 

производстве продукции в наукоемком высокотехнологическом производстве являются 

важным компонентом успешного развития предприятия, что во многом обеспечивает 

достижение поставленных целей, в частности, увеличения доходов предприятия. 

Актуальность проблемы определяется тем, что при анализе эффективности применения 

технологических процессов возникают ситуации, когда не представляется возможным 

точное определение численных значений показателей, составляющих экономическую 

оценку. Это может быть связано с различными статистическими оценками, 

предоставляемыми экспертами в открытых источниках или отсутствием строгих 

границ, определяющих содержание тех или иных показателей исследуемых процессов. 

Таким образом, некоторые или все значения используемых для оценки экономических 

показателей могут быть представлены двумя числами, определяющими нижнее и 

верхнее значение показателя. Следует отметить, что вероятностные характеристики 

распределения внутри интервала, как правило, неизвестны и любое возможное 

значение параметра в нем следует считать равновероятным. В связи с этим возникают 

определенные затруднения в использовании целого ряда методик поддержки принятия 

решений по выбору наиболее эффективного выбора варианта технологического 

процесса. Анализ  литературы по методам оценки эффективности вариантов 

технологических решений показывает, что этот вопрос до сих пор полностью не решен.  

Целью исследования является повышение эффективности анализа вариантов 

технологических решений в наукоемком высокотехнологическом производстве, путем 

учета неопределенности исходных данных, на основе разработки информационной 

технологии поддержки принятия управленческих решений.  

Одним из результатов проведенных работ является метод определения границ 

эффективности вариантов технологических решений в зависимости от объема 

производственной программы на основе систем интервальных уравнений показателей 
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эффективности, что позволяет учесть риски принятия решений, учитывающие 

неопределенность исходных данных. 

Основные результаты исследования имеют характер прикладных рекомендаций и 

процедур, которые могут быть использованы машиностроительными предприятиями для 

повышения эффективности производства. Предложенные процедуры представления и 

преобразования совокупности показателей, характеризующих технологические 

процессы инвариантны относительно отраслевой принадлежности предприятий, что 

позволяет непосредственно размещать их в информационных массивах баз данных и 

знаний, которые представляют деятельность машиностроительных предприятий. 

Разработанные модели, методы и инструменты могут также использоваться специалистами 

при принятии обоснованных решений для повышения эффективности производственной 

деятельности или совершенствовании системы  управления. 

 

Литература 

1. Алефельд Г. Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления. М.: Мир, 

1987. 360 с. 

2. ЖоленЛ.,Кифер М., Дидро О., Вальтер Э. Прикладной интервальный анализ. – 

М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. – 468 с. 

3. Вартанян В.М. Прогнозная модель экспоненциального сглаживания с учетом 

неопределенности исходных данных. Открытые информационные и компьютерные 

интегрированные технологии. – Сб. науч. трудов. Вып. 37. - Харьков: Нац. аэрокосм. 

ун-т «ХАИ». – 2007. – С. 140-144. 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Голованова Л.Н., Голованов В.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Представление результатов проведенного маркетингового исследования может 

быть выполнено как в форме письменного отчета, так и в форме устного доклада-

презентации. В большинстве же случаев «приемка-сдача» исследования предполагает 

использование обеих форм.  

И письменный отчет, и устная презентация имеют некоторую специфику. Общим 

же для них является необходимость адаптации стиля и содержания отчета под 
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характеристики аудитории, т.е. представителей Заказчика, которые и являются 

потребителями результатов, исследования. То есть можем констатировать полное 

торжество принципов маркетинга в одном отдельно взятом месте – презентации 

результатов исследовательского анализа. Это выражается, прежде всего, в уяснении 

различий в подходах, достигаемых целях, уровне и характере квалификации различных 

категорий сотрудников даже в одной конкретной фирме Заказчика.  

Если при устной презентации докладчик может своевременно реагировать на 

реакцию аудитории и отвечать на возникающие в ходе презентации вопросы, то в 

письменном отчете это сделать труднее. Из этой ситуации можно выйти следующим 

образом: или структурировать отчет, выделив в нем различные по целевой аудитории 

(различных служб Заказчика) разделы, или даже готовить несколько вариантов отчетов. 

Традиционный письменный отчет имеет такую примерную структуру: 

1. Титульный лист 

2. Содержание отчета. 

3. Введение (постановка целей; определение проблем и гипотез; обоснование 

важности и оценка полученных в ходе исследования результатов и т. п.). 

4. Аналитическая часть (методология исследований; обоснование выборки; 

использовавшийся инструментарий анализа; конкретные исследовательские 

процедуры; результаты анализа). 

5. Заключения и рекомендации. 

6. Библиография и перечень ссылок на иные источники открытой информации. 

7. Приложения (формы анкет и иных форм для сбора данных; таблицы, не 

включенные из-за объема в аналитическую часть; расчет обоснования выборки и т. п.). 

В отчете большого объема, кроме указанных разделов, в начале изложения на 

двух, трёх страницах может приводиться краткий обзор исследования, который 

включает в сжатом виде цели анализа, результаты, заключения, рекомендации. 

Необходимое условие написания краткого обзора – полное соответствие его положений 

основным частям отчета. 

Роль устного представления результатов исследования чрезвычайна велика. 

Иногда хорошо подготовленная презентация может некоторым образом 

компенсировать отдельные недостактки отчета. Отсюда – повышенные требования к 

«докладчику» (докладчикам). Он должен быть одним из основных исполнителей 

исследования. Важно также, чтобы сотрудник, проводящий презентацию, свободно 

ориентировался в специфике деятельности Заказчика или, по крайней мере, – в той 
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сфере его деятельности, которая исследовалась. 

Для успешной презентации важны три основных момента: 

1. Учет специфики аудитории, для которой организуется презентация. 

2. Правильная организация процесса презентации. 

3. Использование специальных презентационных средств. 

Первое требование делает желательным предварительное ознакомление со 

списком предполагаемых представителей Заказчика, которые будут представлять его на 

презентации. Необходим анализ специфики функций, выполняемых ими в организации 

Заказчика, полученного образования, степени профессиональной компетентности, 

характеристик участия в проведении предыдущих этапов исследований. 

Специалисты называют два основных типа структуры доклада. Обе начинаются с 

определения и характеристики целей исследований. Далее – различия. Первый тип 

предполагает заключения и рекомендации излагать в начале доклада. Тогда все 

последующее изложение будет как бы их доказательством. Другой тип предполагает 

переход к ключевым выводам поэтапно, шаг за шагом, двигаясь от простого к 

сложному. 

Существует широкий выбор среди «подсобных» средств презентации: от раздачи 

слушателям папок с подборками диаграмм и иллюстраций, отпечатанных на принтерах; 

простых аудиторных досок, на которых мелом (грифелем) излагаются основные 

моменты исследования, – до сложных презентационных систем, позволяющих 

проецировать на экран слайды, изображения с бумаги, файлов компьютера и т. п. 

Однако неправильным было бы перекладывание всех забот по успешной 

совместной работе только на Исследователя. Все-таки, если Заказчик изыскал немалую 

сумму на проведение исследования, его представителям тоже бы не мешало 

ознакомиться хотя бы с азбукой проводимых процедур. 

Более подробно с проблемами представления результатов маркетинговых 

исследований можно ознакомиться в таких книгах:  

1. Черчилль Гильберт А. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2000. 752 с. 

2. Амблер Т. Практический маркетинг. - СПб: Питер, 1999. - 400 с. 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. 

- М.: Финпресс, 1998. - 460 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MATLAB ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Гончар И.А., Чобитько М.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

В современных условиях, когда Украина приняла решение о присоединении к 

Болонскому процессу, проблема усовершенствования качества образовательного 

процесса становится все более актуальной. 

В основе качества образовательной услуги лежит дуализм. С одной стороны 

качество можно оценивать по совокупности знаний, умений и навыков, полученных 

студентами за время обучения, с другой стороны качество можно оценить посредством 

оценки процесса предоставления образовательной услуги. 

Оценивание качества выполнения образовательных процессов является более 

сложной задачей. Для этого нам необходимо измерить мощность процесса, т.е. его 

технологическую зрелость. Аттестация технологической зрелости каждого процесса 

проводиться в соответствии со стандартом ISO 15504. Согласно этому стандарту 

каждый процесс обладает набором девяти стандартных атрибутов. В зависимости от 

того,  сколько последовательных атрибутов выполняется, процессу присваивается один 

из пяти уровней технологической зрелости.  

Определение уровня технологической зрелости процессов образовательного 

учреждения необходимо для того, чтобы иметь возможность прогнозировать качество 

результатов образовательных процессов, т.е. уровень знаний выпускников. 

При управлении сложными системами, такой системой является и 

образовательный процесс, не всегда возможно в процессе моделирования сделать 

точные и однозначные формулирования закономерностей. В этом случае авторами 

предлагается использовать систему нечеткой логики. 

В зависимости от того, какой уровень зрелости процессов в учебном заведении, 

зависит качество подготовки студентов, т.е. уровень их знаний. Поскольку ранее 

модель технологической зрелости не использовалась для оценивания образовательных 

процессов, то мы не можем построить четкую математическую зависимость между 

уровнем зрелости учебного заведения и средним баллом в аттестате выпускников. Мы 

выдвигаем гипотезу, что существует зависимость такого рода: с увеличением данного 

уровня мощности будет расти средний бал студентов, и уменьшится разброс оценок 

вокруг этой центральной тенденции. В такой ситуации наиболее оптимально 
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использовать аппарат нечеткой логики. 

Для моделирования данной системы используется программный продукт 

MATLAB. При проведении моделирования в среде MATLAB указывается разброс 

оценок, характеризующих знания студентов, в зависимости от уровня технологической 

зрелости организации. При этом, чем выше будет уровень технологической зрелости 

процессов, тем средний балл будет смещаться в сторону «5», а кривая распределения 

оценок будет иметь меньший разброс (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Разброс оценок студентов в зависимости от уровня технологической зрелости 

учебного заведения 

Поскольку управление каждого процесса осуществляется с помощью 

определенного набора кластеров базовых практик менеджмента, уровень 

технологической зрелости процессов зависит от количества практик управления, 

которые воздействуют на данный процесс (см. формулу 1): 

 Рейтинг к = ∑  mіj к  0, (1) 

где mіj – элементы процессной матрицы, которые не равны 0 (т.е выполняются в 

данном учебном заведении для каждого отдельного процесса, k.) 

Таким образом, чем больше управленческих воздействий мы оказываем на 

процесс, тем выше будет мощность этого процесса. Поэтому еще одним 

преимуществом в использовании программного продукта MATLAB является то, что он 

позволяет моделировать различные сценарии развития процесса: в зависимости от того, 

какие управленческие воздействия подавались на вход образовательного процесса, мы 

можем видеть, как изменяется уровень его технологической зрелости, а следовательно 

и уровень знаний студентов после окончания обучения.  

Подводя итоги, следует сказать, что использование системы нечеткой логики дает 

значительные преимущества в управлении высшим учебным заведением, поскольку 

становиться возможным прогнозирование знаний выпускников, а также оценивание 

эффективности принятых управленческих решений. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Горбатюк А.В. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Забезпечення економічної безпеки є однією із головних складових успішного 

ведення господарської діяльності, та, як наслідок, сплата податків юридичним та 

фізичними особами до бюджетів усіх рівнів.  

В процесі виявлення, аналізу і прогнозування потенційних загроз як інтересам 

суб'єктів господарювання, так і інтересам органів державної влади встановлено умови, 

що впливають на економічну безпеку. Такими умовами є: 1) нестабільна політична, 

соціально-економічна обстановка і загострення криміногенної ситуації; 2) 

недотримання положень законодавчих актів, правовий нігілізм, відсутність низки 

законів із життєво важливих питань; 3) зниження моральної, психологічної, виробничої 

та суспільної відповідальності громадян. 

Успішне і ефективне вирішення завдань забезпечення економічної безпеки 

досягається формуванням системи нормативних актів, які у контексті податкового 

законодавства, приймаються державною податкової адміністрацією України. 

З метою запровадження заходів економічної безпеки у податковій службі та 

удосконалення процедури подання податкової звітності платниками податків до органів 

державної податкової служби України та відповідно до Законів України „Про 

електронні документи та електронний документообіг” і „Про електронний цифровий 

підпис” 6 квітня 2009 року наказом Державної податкової адміністрації України № 168 

затверджено План-графік поетапного впровадження у промислову експлуатацію в 

органах ДПС України централізованої системи подачі електронної податкової звітності. 

Поштова адреса була введена в дію згідно плану-графіку поетапного 

впровадження у промислову експлуатацію в органах ДПС України централізованої 

системи електронної податкової звітності платників податків. 

В результаті впровадження системи платники податків мають можливість 

подавати електронні звіти в інспекції, в яких вони зареєстровані, через Центр обробки 

електронних звітів (ЦОЕЗ) Державної податкової адміністрації України, в тому числі і 

через оператора. 

Запровадження централізованої системи подання електронних звітів скорочує час 

обробки даних електронних звітів, оптимізує роботу державних податкових інспекцій, 
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дозволить зекономити державні кошти. 

Така система передачі електронних звітів значно прискорює отримання 

платником податків квитанції про підтвердження дати та часу подання звіту (максимум 

впродовж 30-ти хвилин з моменту отримання звіту ЦОЕЗ або оператором), надає йому 

можливість оперативно отримати інформацію про стадію проходження електронного 

звіту та гарантує, що звіт буде своєчасно доставлений в інспекцію, де платник податків 

зареєстрований. Крім того, оператор забезпечує цілодобове та без вихідних отримання 

звітів, що є додатковою зручністю для платників податків. 

Загрози інформаційним ресурсам можуть проявлятися у вигляді: втрати носіїв 

інформації з обмеженим доступом; - розголошення відомостей з обмеженим доступом; 

виток відомостей з обмеженим доступом через технічні засоби; несанкціонованого 

доступу до відомостей з обмеженим доступом з боку конкурентів, злочинних 

формувань та інших сторонніх осіб. 

Основними складовими забезпечення безпеки ресурсів є безпека інформаційних 

ресурсів, яка повинна передбачати комплекс організаційних, технічних, програмних і 

криптографічних засобів і заходів по захисту інформації в процесі традиційного 

документообігу при роботі виконавців з конфіденційними документами і відомостями, 

при обробці інформації в автоматизованих системах різного рівня та призначення, при 

передачі каналами зв'язку, при веденні конфіденційних переговорів, на що й 

направлена робота органів державної податкової служби при прийомки та обробки 

електронної звітності платників податків. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Горбачова О.М. 

Національний авіаційний університет 

 

Аналіз існуючих моделей  життєвого циклу організацій дозволяє сформувати 

загальні принципи розвитку системи, а отже і організації: 

Завжди існує момент зародження, який відрізняється від моменту формального 

народження. Від моменту зародження до моменту народження відбувається процес 

виношування.  

Від моменту народження до моменту активного розвитку проходить як мінімум 

два етапи: досягнення життєздатності через формування перших простих структурних 

утворень на основі імітації та їх еволюція до стійких структурованих утворень на 

основі об’єднання певних цілей та задач. 

Після розвитку не наступає старість та смерть, а наступає зрілість. Етап зрілості 

характеризується майже незмінним станом системи, життя системи проходить майже 

рівно без особливих стрибків чи змін. 

Після етапу зрілості наступає етап старіння та занепаду, коли відбувається 

руйнація стійких структур, переконань і перетворення їх знов в найпростіші системні 

одиниці. 

На початку та всередині еволюційного руху системи відбувається певне 

прискорення, а в період зародження та занепаду навпаки – уповільнення. 

Кожен наступний етап розвитку будується на основі попереднього і його 

продовженням, так само як і кожний попередній етап є звуженим відтворенням 

кожного наступного. Кожен етап є в рівнозначному ступені важливим для розвитку 

всієї системи. 

Наприкінці кожного життєвого циклу системи спостерігається певна нелінійність, 

що означає наближення точки сингулярності або кризи, після проходження якої 

система відроджується в новій формі та з новими якостями і починає новий життєвий 

цикл. Водночас, система може і не пройти точку сингулярності, що означає смерть 

системи. 

На основі сформованих принципів розвитку системи – організації, можна 

визначити ще один важливий принцип, а саме: кожен етап життєвого циклу також 

складається з певних етапів, які є звуженим повторенням цілого життєвого циклу. Це 

також означає, що кожний етап закінчується сингулярністю, яка супроводжує перехід 
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від одного етапу до іншого. Все вищевикладене дозволяє сформувати так би мовити 

Універсальну послідовність етапів життєвого циклу організації, яка представлена на 

рис. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Універсальна модель життєвого циклу організації 

 

З рисунку 1.1 видно, що всі етапи одного життєвого циклу організації 

відповідають вищезазначеним принципам і якщо, розглядати кожний етап окремо, то 

можна побачити повторюваність цілого етапу ЖЦО в кожному з них. Дана модель 

умовно названа «Універсальною моделлю» тому що вона корелюються з іншими 

розглянутими тут моделями розвитку організації та моделями розвитку живих систем. 

Тут видно прискорення, яке відбувається від моменту народження до моменту розвитку 

(юності), а також прискорення після моменту похилості. ЖЦО не закінчується повним 

зникненням, а лише занепадом.  

Зрозуміло, що для обґрунтування такого розподілу етапів ЖЦО необхідно 

розробити детальні характеристики кожного етапу з метою практичного застосування 

даної моделі, але це завдання наступної роботи. В рамках цієї статті ми хочемо 

показати можливі шляхи розрахунку тривалості кожного етапу ЖЦО з урахуванням 

сформованих принципів і виділених етапів. Для цього згадаємо про властивість 

масштабної інваріантності послідовності етапів ЖЦО. Так, якщо б послідовність 

переходів точно мала цю властивість, тоді дану послідовність можна виразити через 
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математичну формулу: 

 nTt
n

t /*   (1) 

де   - показник скорочення довжини кожного наступного етапу ЖЦО порівняно з 

попереднім (показник геометричної прогресії); Т – тривалість всього проміжку часу, 

який описується, n – номер етапного переходу (номер відповідного етапу ЖЦО), t* - є 

кордоном послідовності фазових переходів, {tn} – сингулярність [7]. Тобто, ми 

отримуємо математичний вираз процесу, який прискорюється із загостренням, коли 

деякі параметри системи (організації) прагнуть до нескінченності в кінцевому часі. В 

нашому випадку, до нескінченності прагне кількість етапних переходів (етапів) в 

одиницю часу. Отже, в рівнянні 1 існує три невідомі параметри  , t*, Т, оцінка яких 

може бути отримана шляхом найкращого наближення «експерементальної» 

послідовності точок етапних переходів ідеальної послідовності (1). 

Зрозуміло, що неможливо досягти нескінченної щільності етапних переходів, 

тобто нескінченності розвитку організації не існує. Водночас, мова йде про проміжок 

часу, коли характер процесу розвитку організації дійсно повинен пройти істотні та 

безпрецедентні зміни. Запропоноване рівняння може допомогти знайти відповіді на 

питання тривалості етапів ЖЦО. 

Висновки. Проведений вище аналіз розвитку живих систем та організацій 

дозволяє зробити важливий висновок про відтворення природних процесів в розвитку 

соціальних систем. Для вирішення питань, пов’язаних з організацією життєдіяльності 

людини необхідно досліджувати природу, властивості живих організмів, адже в основі 

будь-якої організації стоїть людина і як прийнято вважати, людина – найефективніше 

творіння природи. 



44 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 

КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Гордеева И.А. 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

При формировании комплементарной команды проекта тесты, опросники и 

другие методы позволяют определить различные значения критериев отбора, как 

отдельного соискателя, так и будущей команды в целом. Однако выбор состава 

комплементарной команды не может быть охарактеризован оценкой разрозненных 

критериев различной природы. В этой ситуации наиболее эффективным является 

многокритериальный анализ, который позволит рассчитать интегральные показатели 

команды и оценить ее способность выполнить проект. В основе метода 

многокритериального анализа лежит расчет интегрального показателя качества 

команды проекта, представляющего собой значение обобщенной функции 

желательности (полезности) Харрингтона. Качество члена комплементарной команды 

определяет его способность и желание выполнить назначенные ему функции в проекте. 

А качество оцениваемой комплементарной команды определяет способность и желание 

команды в целом реализовать проект. 

Шкала желательности относится к психофизическим шкалам. Ее назначение – 

установление соответствия между физическими и психологическими критериями. Под 

физическими понимаются всевозможные критерии, характеризующие 

функционирование соискателя или команды (например, предрасположенность к 

выполнению назначенных ролей или предрасположенность к предпочтительной 

организационной культуре), а под психологическими критериями понимаются чисто 

субъективные оценки (например, внешний вид соискателя) “формирующего” 

желательности того или иного значения критерия. 

Универсальная функция желательности рассчитывается по формуле: 

 yee
yd




1
 или 

y
e e

yd
1

 , (1) 

где yd - частные желательности критерия y , e  - принятое обозначение экспоненты. 

Однако с учетом преобразования переменной y  в границы [0;1] по оси абсцисс 

путем математических преобразований найдем поправочные коэффициенты, которые 

уточняют ее вид для определения значения качества соискателей комплементарной 

команды проекта, формула примет вид: 
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Рис. 1 Функция желательности Харрингтона 

Для оценки качества по каждому исследуемому критерию отбора y  для каждого 

соискателя комплементарной команды проекта осуществляется построение функции 

желательности )( uiyd  по формуле вида: 

  

1,0

5,0

1

ui

ui
y

e

yd



 , su ,...,3,2,1 , ni ,...,3,2,1   (3) 

где 
iuy  - значение u  - того критерия отбора для i  - того соискателя в команду проекта. 

После выбора шкалы желательности и преобразования частных критериев uiy  

каждого i  - того соискателя в частные функции желательности  uiyd  необходимо 

построить обобщенную функцию желательности для каждого соискателя по формуле: 
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Для определения качества сформированной комплементарной команды проекта, 

качества каждого соискателя iD  обобщаются по формуле: 
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где D – обобщенное качество сформированной комплементарной команды проекта; 

задается как среднее геометрическое частных желательностей. 

Вывод: в процессе исследования предложен многокритериальный метод 

оценивания качества комплементарной команды проекта на основании функций 

желательности Харрингтона. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ГОРОДА 

Горяинов А.Н. 

Харьковская национальная академия городского хозяйства 

 

Инфраструктура городов постоянно изменяется. Изменения касаются различных 

систем и подсистем города. Характерным является использование при оценке 

отдельных проектов и программ различных методик, что приводит к затруднениям при 

сопоставлении результатов между собой. Поэтому упорядочивание подходов по оценке 

различных проектов и программ является актуальным. 

Город является сложной системой, в которой переплетаются технические, 

экономические, социальные и другие факторы ее функционирования. Стремительное 

переключение на экономические критерии при принятии управленческих решений по 

различным аспектам развития города приводит к ущемлению социальной стороны 

реализуемых мероприятий.  

Если рассматривать отдельный проект в сфере логистики на территории города, 

то логичным является принятие в качестве основного – экономического критерия. 

Однако, в таком случае остаются вне рассмотрения последствия на городскую систему 

и на смежные (или конкурирующие) проекты, которые также реализуются в черте 

города. При этом могут возникать конфликтные ситуации. Например, постройка 

крупного супермаркета, может вызвать серьезный приток частных транспортных 

средств, что создаст определенные трудности в организации дорожного движения в 

районе нахождения супермаркета. В такой ситуации можно наблюдать, что стремление 

к оптимизации принятого экономического критерия логистического проекта (системы) 

приводит к изменению (возможно ухудшению) социального критерия смежных систем 

(подсистем города). Сопоставить изменения экономического и социального критерия в 

такой ситуации достаточно затруднительно.  

Наиболее наглядно взаимосвязь экономических и социальных критериев 

проявляется через транспортную систему, которая в свою очередь интегрируется с 

логистическкой системой. Так, согласно [1], транспортная система рассматривается не 

как обычный объект собственности, а как «объект общего пользования». Получается, 

что результатами от капитальных вложений в развитие, например, дорог на территории 

города пользуются различные субъекты города. При этом нести затраты могут только 

некоторые из этих субъектов. 

Зачастую принятие тех или иных городских программ основывается сугубо на 
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политической основе с привлечение отдельных экспертов по отраслям знаний. 

Принимая во внимание, что большинство рассматриваемых программ и проектов 

города являются новыми (уникальными по отдельным параметрам), насущным 

является разработка методологической базы для их оценки. 

В современной литературе присутствуют различные описания рассмотрения 

сложных систем, проектов, программ. Можно выделить следующий ряд перспективных 

направлений, которые требуют детального изучения на предмет использования для 

оценки логистических проектов и программ города: 

1. Аудит эффективности (например, [2]). 

2. Гибридное моделирование (например, [3]).  

3. Полимодельные комплексы, основанные на применении концепции 

мультиагентных систем, гибридных алгоритмов, метода нечетких множеств, 

нелинейных динамических систем и др. (например, [4]).  

4. Проектирование на основе концепции ресурсосбережения (например, [5]) и др. 

В дальнейшем следует рассмотреть возможность применения указанных 

подходов на отдельных видах логистических проектов в рамках города.  
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АДАПТАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ 

В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Григоренко О.В. 

Донецкий национальный университет 

 

Коммерческие банки функционируют в крайне неблагоприятных социально-

политических, экономических и финансовых условиях. Вместе с другими субъектами 

национальной экономики они подвергаются глубинному воздействию факторов 

системного кризиса.  

Целью настоящей работы является выработка направлений стабилизации 

национальной банковской системы в сложной макроэкономической среде на основе 

принципов адаптивного управления. 

Адаптация банков к находит свое отражение в изменении структуры их балансов. 

Эти изменения происходят под влиянием как внешних для банковской системы 

факторов – темпы инфляции, изменение валютного курса, состояние реального сектора 

экономики, так и факторов, зависящих непосредственно от структуры и состояния 

самой банковской системы. Здесь прежде всего необходимо учитывать резервы 

банковской системы, определяющие ее ликвидность и уровень капитализации, 

определяющий платежеспособность банков. 

Совокупный объем резервов коммерческих банков тесно связан с состоянием 

платежного баланса страны и с величиной золотовалютных резервов Национального 

банка. Изменение резервов банковской системы можно выразить следующим образом: 

f f n, n CB   n n

f  n   CB f   n,

ΔR = C A + ΔFL+ (ΔN F  + Er) - ΔM  -ΔZ   ΔR = ΔL + ΔZ × E - ΔM

 ΔR = ΔR × E + ΔR  = (C A + ΔFL+ ΔN F  + Er)× E  + ΔL - ΔM × E - ΔM
 

где Rf и Rn - изменение резервов банковской системы в иностранной и национальной 

валюте соответственно; CA - сальдо счета текущих операций платежного баланса 

страны; FL - изменение иностранных обязательств коммерческих банков; NF - 

изменение иностранной задолженности и активов нефинансового сектора; Zn - 

изменение иностранных резервов Национального банка; Mf - изменение остатков 

наличной иностранной валюты на руках населения; Mn - изменение остатков 

наличной национальной валюты на руках населения; Er - пропуски и ошибки по счетам 

платежного баланса; LCB- изменение кредитов Национального банка, предоставлен-

ных экономике; E - обменный курс валюты. 

Неблагоприятные тенденции в области платежного баланса в последнее время 
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вызвали необходимость рефинансирования многих коммерческих банков и принятие 

Национальным банком неординарных решений. 

Следующим важнейшим требованием адаптации банков в макроэкономической 

среде является уровень капитализации. Низкое значение капитала ограничивает объем 

рисков, принимаемых банковской системой, что может повлечь неполное 

использование имеющихся в распоряжении банков резервов. 

Увеличение банковского капитала возможно за счет внешних и внутренних 

источников. Внешние источники связаны с привлечением дополнительного капитала в 

уставной фонд банков в результате привлекательности банковского бизнеса. Однако в 

нынешней кризисной ситуации этот источник следует признать минимально 

возможным. Внутренние источники связаны с повышением прибыльности банков. В 

настоящее время в этом направлении банками предпринимаются определенные усилия 

по управлению таким важным активом, как восстановление сомнительных кредитов в 

связи с резким повышением валютного курса. 

 

 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

Гузь Н.Г. 

Донецкий национальный университет 

 

Одной из важных составляющих общей логистической цепи поставок являются 

процессы управления обслуживанием потребителей, являющиеся мощным средством 

индивидуализации товара [3, 4].  Достижение необходимой потребительской ценности 

продукта во многом определяется не только характеристиками его качества и цены, но 

и показателями обслуживания потребителей.  

Целью настоящей работы является совершенствование управления обслужива-

нием потребителей в цепях поставок на основе ценностно-ориентированного подхода. 

В функциональной зависимости находятся платежеспособность P потребителя и 

сложность S  товара:  

P=F(S). 

С ростом платежеспособности P потребителя и сложности S  товара 

потребительские приоритеты претерпевают трансформацию: сначала качество К 

выходит на первое место, замещая цену Ц, затем сервис С отодвигает цену Ц, и 
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наконец на первое место выходит сервис С . 

Стремление к наилучшему обслуживанию потребителя сводится в конечном счете 

к обеспечению продукта надлежащей потребительской ценностью, включающей пять 

основных видов ценности: функциональную, условную, социальную, эмоциональную и 

эпистемическую [2]. 

Управление логистическим каналом представляет собой процесс, посредством 

которого осуществляется согласование сроков производства и материального 

обеспечения с требованиями рынка. Целями управления логистическим каналом 

являются: снижение издержек, повышение потребительской ценности, гибкости 

управления, скорости реагирования. Достижение этих целей зависит от возможностей 

сокращения протяженности логистического канала и повышения скорости его 

прохождения.  

При анализе логистической цепи поставок целесообразно определить ценность, 

добавляемую тем или иным процессом в целом, а также отдельными действиями, из 

которых состоит этот процесс. Анализ цепей поставок показывает, что многие виды 

деятельности в большей мере способствуют росту издержек, чем повышению ценности. 

Видами деятельности, увеличивающими ценность, являются такие операции, которые 

делают товар более привлекательным для покупателей. Виды деятельности, не 

увеличивающие ценность, могут быть сокращены без ухудшения полезности товара 

для покупателя, т.е таких его характеристик, как функциональность, качество и 

воспринимаемая ценность. 
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Питер, 2005. – 608 с.(106) 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СТАНОВЛЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Грущинська Н.М. 

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету 

 

Формування постіндустріального суспільства передбачає під собою нову 

історичну фазу розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є 

інформація і знання. Рисами, що відрізняють інформаційне товариство, є: збільшення 

ролі інформації і знань в житті суспільства; збільшення долі інформаційних 

комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення 

глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну 

взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх 

потреб щодо інформаційних продуктів і послуг. Інформація стає важливим 

стратегічним ресурсом, відсутність якого призводить до суттєвих втрат в економіці. 

Інформатизація суспільства виступає одним з вирішальних чинників модернізації 

економіки на ринкових засадах і запорукою інтеграції України в світове 

співтовариство.  

Від рівня інформатизації суспільства залежить національна безпека держави її 

економічний, політичний, соціальний розвиток. Враховуючи тенденцію розвитку 

сучасного цивілізаційного розвитку, а саме формування постіндустріальної цивілізації 

та її безпосередній вплив на моделі формування економік країн світу. Інноваційно-

інформаційне забезпечення є головним об’єктом діяльності країн в світогосподарських 

процесах. 

Сучасний розвиток ринкових відносин як в загальносвітовому масштабі так і для 

певних груп країн визначається не лише ресурсами наявними, а особливо такими, що є 

відтворені або створені з метою майбутнього застосування з меншими витратами. 

Інноваційна діяльність має бути визначальною в даних процесах. Проте її формування 

забезпечується наявним потенціалом, в першу чергу, науково-технічним та його 

фінансовою підтримкою. Новація, як продукт інтелектуальної діяльності людей, що є 

основою інноваційної діяльності може бути визнаною такою за умови відповідного 

часу - інноваційного лагу (проміжок часу між появою новації та її впровадженням). 

Відповідно, імітаційний лаг - лаг відставання, який, згідно з теоріями з питань 

технології, існує між виробництвом нової продукції країною-новатором і організацією 

виробництва її в інших країнах. І.л. складається з лагу попиту (який відбувається тому, 
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що нові продукти не можуть розглядатися як досконалі замінники старих місцевих 

товарів) і лагу реакції (що становить час між виробництвом нового продукту в країні-

новаторі та часом, коли потенційний виробник відповість на нього організацією 

місцевого виробництва). Даний проміжок часу потребує необхідної підготовки країни 

для реагування на нові надходження та впровадження. Такі процеси в Україні не 

відзначаються як стрімкі.  

Для успішного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне  вивчення 

інновацій та насамперед  необхідність відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у 

продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольори, форми і 

т.п.); незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах; від розширення 

номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва відомих продуктів,  з метою 

задоволення поточного попиту і збільшення прибутків підприємства. Новизна 

інновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також із ринкових позицій.  

Необхідність активного розвитку інноваційної системи держави має поєднувати  

науково-технічну, виробничу та фінансову сфери. Важливим є удосконалення 

законодавчо-правової бази щодо посилення стимулів розвитку мережі технологічних 

інкубаторів, технопарків, технополісів. Необхідністю інноваційно-інформаційного 

зростання є забезпечення стабільного інвестиційного розвитку. Світова практика 

доводить, що для забезпечення економічного зростання інвестиції в економіці повинні 

становити 19-25% ВВП [1, с. 107]. В Україні ж цей показник протягом 

трансформаційного періоду мав тенденцію до скорочення - з 18,6% у 1990 р. до 14,7% у 

2003 р. У промислово розвинених країнах питома вага витрат на наукові та науково-

технічні розробки у ВВП становить приблизно 3%, в Україні - маже втричі менше: 

1,23% у 2004 р.,  0,97% - у 2006 р. 

Першочерговим завданням формування інноваційної моделі розвитку в Україні 

має стати подолання хибного уявлення про можливість зробити це шляхом механічного 

відновлення необхідних рівнів державного фінансування науково-технічної сфери. 

Необхідне встановлення взаємозв’язку економіки, науки, технологій та виробництва. А 

відповідно і поєднання державної політики та активності незалежних економічних 

суб'єктів, які, діючи відповідно до власних економічних інтересів та стратегічних 

орієнтирів, об'єктивно сприяють розвитку інноваційної діяльності в Україні. Для цього 

в структурі науково-технічної та інноваційної політики держави має відбутися 

зрушення на користь збільшення питомої ваги засобів непрямого стимулювання 

інноваційної діяльності. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ 

В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Губка Н.С. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

При управлении информационными потоками в сложных научно-технических 

проектах возникает две основные задачи: управление созданием потока и обработкой 

информации и управление передачей информационных потоков. Задача управления 

передачей информационного потока успешно решается с помощью современных 

компьютерных средств передачи информации. Напротив, задача управления созданием 

и обработкой управленческой информации на данный момент является слабо 

формализованной, и, следовательно — актуальной.  

Рабочее время менеджеров проекта состоит из времени работы и перерывов. В 

первое включается основное, вспомогательное, подготовительно-заключительное 

время и время обслуживания рабочего места. Второе состоит из времени 

технологических и времени организационных перерывов. Так как предметом труда для 

менеджеров является управленческая информация, то скорость выполнения 

управленческих операций напрямую зависит от характеристик создаваемых и 

обрабатываемых информационных потоков. В докладе выделены виды управленческой 

информации по признакам, влияющим на длительность работы с информацией: по 

особенностям обработки (директивная, отчетная, плановая, оперативная); по степени 

наукоемкости (научная, практическая, популярная); по характеру информации 

(статистическая, методологическая, теоретическая, историческая); по степени 

обработки (исходная, уточненная, аналитическая, обобщенная). 

В каждом проекте можно выделить три уровня менеджеров: высший, средний и 

низший уровни. Основное время для обработки и создания каждого типа информации 

зависит от уровня и квалификации менеджера. Для исследования затрат времени, 

связанных с контролем информационных потоков, предлагается выделить ряд 

коэффициентов обработки и генерирования информации согласно предлагаемым 

признакам. Учет особенностей обрабатываемой информации в дальнейшем позволит 

оптимизировать структуру обмена информацией в проекте и уменьшить сроки 

выполнения проекта.  

Предложенный подход целесообразно использовать на фазах планирования и 

реализации проекта в рамках управления коммуникациями. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 

Данчак Л.І. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

При вирішенні житлової проблеми першочерговим постає питання хто має право 

на поліпшення житлових умов та як здійснювати облік цих громадян. При зарахуванні 

на облік та для ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов й 

надалі керуються чинними нормами законодавства Української РСР, а саме: Житловим 

кодексом УРСР [1], Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР [2] та  Правилами обліку громадян, 

бажаючих вступити в житлово-будівельний кооператив [3]. Відповідно до цього 

сформовано дві черги на квартирний облік та кооперативний облік. Також в їх межах 

ведеться облік громадян, які мають позачергове та першочергове право на отримання 

житла. Підстави для взяття на облік на дані види черг є практично тотожними і 

відрізняються лише встановленими різними рівнями забезпеченості житлової площею, 

що визначається виконавчими комітетами обласних і міських рад народних депутатів 

самостійно, і дає підстави для взяття відповідно на квартирний чи кооперативний облік. 

Облік громадян як правило здійснюється за місцем проживання у виконавчому 

комітеті районної, міської, районної в місті радах, а за бажанням громадян 

здійснювався і за місцем роботи, в деяких випадках, що передбачено нормативними 

актами, громадяни можуть бути взяті на облік і не за місцем їхнього проживання [2],  

що зумовило виникнення низки черг і повторне взяття на облік одного і того ж 

громадянина. 

За сучасних умов виникає ситуація коли також формуються черги відповідно до 

кожної програми розвитку житлового господарства: забезпечення молоді житлом [4], 

забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку [5], 

будівництва доступного житла [6], соціального житла [7] та інших. 

Скільки ж громадян претендує на покращення житлових умов та яка потреба у 

житловому будівництві? Державне статистичне спостереження за формою №4 - 

житлофонд "Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень" не дає точної 

відповіді, а тому державні службовці оперують приблизними цифрами [8]. 

Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо в здійсненні реформи в обліку громадян, 

що потребують поліпшення житлових умов, а саме у формуванні загальнодержавної 

єдиної електронної системи обліку громадян для забезпечення житлом. Під нею не слід 
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розуміти утворення єдиної черги, а ведення обліку громадян в єдиній електронній 

системі за окремими типами житла: державного (з правом приватизації), соціального і 

доступного. 

Формування єдиної електронної системи обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов, дозволить вирішити наступні питання:  

– визначити потребу у будівництві житла;  

– уникнути подвійного реєстру громадян на різні черги;  

– матиме характер статистичного спостереження;  

– дозволить планувати розвиток державного житлового будівництва. 
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ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ 

Даншина С.Ю., Майборода И.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 

Академия внутренних войск МВД Украины 

 

Тенденции развития современных логистических систем приводят к тому, что 

управление сквозным материальным потоком реализуется с помощью интегральной 

концепции логистики, отличительными особенностями которой являются: гибкость, 

динамичность, быстрая адаптация к изменениям условий рыночной среды и спроса на 

продукцию. Это приводит к сокращению временных фаз жизненного цикла изделия, а, 

следовательно, важнейшее значение принимает фактор времени [1]. 

Известно, что логистический сервис предполагает оказание определенных услуг, 

при непосредственной поставке товаров потребителям и является завершающим этапом 

продвижения материального потока по логистическим цепям. 

Рациональное решение задач логистического сервиса возможно путем разработки 

стратегии управления поставками и построения модели транспортно-экспедиторского 

обслуживания потребителей. При этом следует руководствоваться следующим важным 

обстоятельством: груз должен быть доставлен вовремя; ранняя доставка также 

недопустима, как и доставка с опозданием. В связи с этим, классический подход к 

оценке уровня логистического сервиса по показателю среднего фактического срока 

доставки недопустим [2]. 

Исходя из норм логистического сервиса, управление поставками предполагает 

определение времени доставки. Эту величину найдем из выражения: 

 
i

q
T


  при 1,i n , (1) 

где q  – величина партии поставки;   – средняя величина спроса за период поставки; 

i  – количество периодов поставки. 

В выражении (1) значение q  может быть определено, например, классической 

формулой Уилсона (с учетом издержек хранения, затрат на формирования заказа, и, 

возможно, потерь из-за дефицита) или может соответствовать транзитной норме 

отправки (в зависимости от типа транспорта). 

Стратегия управления также должна обеспечивать выполнение договорных 

обязательств по ритмичности и равномерности поставок. В связи с этим оценка степени 

ритмичности поставки (соответствие ее установленным срокам) можно оценить на 
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основе коэффициента аритмичности [2]: 
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где i

фT  и i

дT  – длительности доставки (фактическая и договорная соответственно) за i  –

й промежуток времени. 

При этом, чем ближе значение k  к 0, тем ритмичнее поставка и наоборот, 

значительное превышение 0 соответствует аритмичности поставки. 

Комплексной характеристикой этих показателей является среднее время задержки 

поставок – превышение времени поставок по сравнению с нормативными интервалами: 
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где 
i

zT  – длительность превышения по i  –й поставке. 

В любом случае, планируя своевременность доставки, важно помнить следующие 

обстоятельства [1, 2]: 

1. Число предприятий, требующих регулярной доставки грузов в пределах 

определенного временного интервала не превышает 10% от общего числа 

респондентов. 

2. Число предприятий, требующих гарантированной доставки грузов к 

определенному, предварительно согласованному сроку составляет около 89 %. 

3. Число предприятий, требующих доставки грузов с повышенной скоростью, 

составляет около 1%. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Двоєглазова М.В., Сахно Є.Ю. 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

 

В теперішній час існує потреба в адаптації інформаційних систем підприємств до 

сучасних умов. Останні наукові розробки вітчизняних вчених дають змогу провести 

аналогію отриманих результатів  фізичними законами [1].  

Відомо, що розробка автоматизованих інформаційних систем є доволі складним 

процесом, що вимагає значних витрат часу та ресурсів. Для успішної реалізації проекту 

об’єкт автоматизації має бути адекватно описаний, а також описані повні та 

несуперечливі функціональні та інформаційні моделі  об’єкту [2]. 

Збір вихідних даних, побудова комплексної моделі існуючого стану підприємства 

є складними. Це викликано обсягом інформації, яку необхідно зібрати, обробити та 

впорядкувати. Для отримання адекватної інформації про підприємство здійснюється 

перед проектне обстеження. Існуючі методи побудови моделей інформаційних потоків 

підприємств не мають безпосереднього зв’язку з результатами обстеження та 

неорієнтовані на важливі характеристики інформаційних потоків. 

Метод побудови моделі інформаційних потоків повинен: 

– охоплювати початкові етапи проектування, починаючи від проведення 

обстеження та закінчуючи побудовою інформаційної моделі підприємства; 

– дозволити отримати об’єктивні відомості про підприємство, які можуть бути 

використані в якості вихідних в подальшому процесі проектування; 

– дозволити побудувати модель підприємства з можливістю аналізу та оптимізації 

інформаційних потоків; 

– отримана модель повинна виступати в якості вихідних даних для проектування 

інформаційної мережі підприємства.  

Науковцями була запропонована модель інформаційних потоків підприємства на 

основі матричного метода, у відповідності до якого модель являє собою сукупність 

матриць певного виду, що відображають різні аспекти інформаційних потоків [3]. 

Формально запропонована модель інформаційних потоків підприємства визначається у 

вигляді: 

S=(D,T,P,X,Z,F), 

де основними компонентами моделі є: 

– D = (d1,d2…dm) – сукупність документів;  
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– T = (t1,t2…tn) – множина типів документів;  

– P = (p1,p2…pq) – сукупність структурних елементів;  

– X = (x1,x2…xr) – сукупність відомостей, які підлягають збору, переробці та 

зберіганню в системі;  

– Z = (z1,z2…zp) – перелік основних функцій підприємства;  

– F  – множина зв’язків між вказаними елементами T,P,X,Z. 

В доповіді авторами запропонована розробка моделі інформаційної системи 

управління проектами, основною характеристикою якої є інформаційні потоки. Також 

проведені аналогії між інформаційними потоками та фізичними законами. Такий підхід 

дозволяє моделювати інформаційні зв’язки між системами управління проектами та 

системою промислового підприємства. Структура таких взаємозв’язків досить складна 

та вимагає комплексного підходу при визначенні параметрів контакту двох систем на 

етапах життєвого циклу інвестиційного проекту. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ 

В РАМКАХ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПРИОБРИТЕНИЙ 

Денисенко А.С., Каширина О.В., Нежурко Ю.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Слияния и приобретения, а также их разновидность – поглощения публичных 

компаний, являются неотъемлемыми процессами любой рыночной экономики. 

Компании во всем мире стоят перед выбором модели развития: органический рост за 

счет расширения собственных производственных мощностей или активный рост за счет 

слияний и приобретений других компаний. 

Между тем, согласно данным международной статистики, только 40% сделок 

может быть признано успешными с точки зрения акционеров, поддержавших их. 

Остальные 60% сделок приводят к потере стоимости инициировавших их компаний. 

Это, прежде всего, свидетельствует об ошибках, допущенных при планировании 

сделок, главным образом, при неправильной оценке стоимости компаний. Неточные 

результаты оценки объясняются как выбором изначально ошибочных прогнозов 

относительно перспектив развития бизнеса, так и неверно выбранной методологией его 

оценки, не учитывающей особенности и последствия выбранных вариантов 

финансового и правового структурирования сделки слияния или приобретения другого 

бизнеса. При этом использование западных методик оценки стоимости бизнеса для 

целей слияний и приобретений без их адаптации к условиям украинской правовой 

среды невозможно. 

Таким образом, объективная необходимость в совершенствовании методологии 

оценки стоимости бизнеса при слияниях и приобретениях обусловлена как ростом 

количества и масштаба сделок, так и увеличением их сложности. Можно выделить 

следующие проблемы: 

1. Иностранные модели оценки стоимости компании строятся на основании 

теории и практики стран с развитым рынком и не могут быть использованы без 

соответствующей адаптации, ввиду разной степени развития украинского и западного 

рынков слияний и приобретений и специфичных особенностей украинской правовой 

среды. 

2. Среди отечественных моделей оценки стоимости предприятия лишь некоторые 

рассматривают оценку стоимости бизнеса в рамках сделок слияния и приобретения. 

3. Специфичные вопросы оценки стоимости украинских компаний при слияниях и 
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присоединениях, связанные с вариантами структурирования сделки и ее 

финансирования, имеющими существенные последствия для бизнеса консолидируемой 

компании остаются недостаточно исследованными. 

В качестве решения вышеозначенной проблемы расчета стоимости компании 

предлагается использовать принцип, заложенный в основе метода АРV (Аdjusted 

Рresent Value). Метод АРV- метод скорректированной чистой приведенной стоимости - 

является одной из разновидностей метода дисконтированных денежных потоков. 

Основная идея метода заключается в разграничении в финансовом менеджменте 

инвестиционных решений от финансовых и раздельном моделировании и 

дисконтировании основных денежных потоков проекта и каких-либо побочных 

потоков, являющихся следствием конкретных финансовых решений, главным образом, 

эффекта налогового щита. При этом в случае раздельного дисконтирования 

операционного, инвестиционного и финансового денежных потоков можно полностью 

нивелировать проблему цикличности, характерную для традиционных методов 

дисконтирования денежных потоков. 

Применение предложенной модели позволяет учесть влияние меняющейся 

структуры капитала на стоимость компании, что особенно актуально для сделок 

слияний и приобретений. Уровень заемных средств в предложенной модели - заданная 

величина, которая может определяться как определенная доля в финансировании 

отрицательных денежных потоков в результате инвестиционной и операционной 

деятельности. При этом в расчет можно принимать планы по распределению прибыли в 

виде дивидендов, эмиссии новых акций и др. допущения. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ТАЙНОГО ПРОТИВНИКА В АКТИВНОГО 

ЧЛЕНА КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Денисенко Т.Л., Мерзликина Ю.И., Концевич В.Г., Нагорная О.А. 

Сумской Государственный университет 

 

Во время разработки учебной программы по дисциплине «Управление ИТ-

проектами» при подготовке бакалавров в области ИТП в СумГУ, в процессе анализа 

литературных источниках и Интернет, наc заинтересовали проблемы, с которыми 

человек сталкивается, попадая в команду проекта, а также возможность их частичного 

решения с помощью нематериальной мотивации (НМ.М.).  

Поскольку любой проект требует финансовых затрат и его внедрение связано с 

большой долей риска  и, как показывает опыт, успешно реализуются только 20% 

проектов [3], команда разработчиков должна состоять из лучших специалистов, 

отобранных по тем же принципам, что и на работу. Поэтому проект является стрессом 

и для человека, впервые занимающегося подобной работой, и для опытного 

сотрудника, осваивающего новый проект. Сопротивляется он не столько вторжению 

нового в его жизнь, сколько потере контроля над обстоятельствами и его последствиям: 

неуверенность в результатах, страх перед будущим [2]. Цель НМ.М. проста: повысить 

заинтересованность сотрудника в своей работе, что отразится на его эффективности в 

качестве члена команды проекта. Ее также можно сформулировать и как создание 

приверженности персонала, которая имеет три составляющие: вера в необходимость 

проекта; желание прилагать максимальные усилия в интересах данного проекта; 

лояльное отношение к проекту и желание оставаться членом данной команды.  

На первом этапе НМ.М. станет само участие в проекте, которое влечет за собой 

расширение полномочий, открытие новых перспектив и проявление доверия. Каждому 

члену команды понадобится поддержка управляющего проектом на время вживания в 

коллектив, т.к. по результатам опросов зачастую приверженность в людях исчезает из-

за отношения со стороны руководящего звена, зато его благожелательное отношение 

составит тот эмоциональный аспект, на котором держится позитивный мотивационный 

климат. Практика показывает, что оценка работы, прозвучавшая как из уст 

руководителя лично, так и на общем собрании коллектива, позитивно отражается на 

лояльности и общем рабочем настрое сотрудника. Поощрять членов команды нужно 

обязательно, но делать это таким образом, что бы не демотивировать других. 
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Не смотря на то, что НМ.М. это системы поощрения, не предполагающая выдачу 

сотрудникам материальных средств, это не означает, что компании не потребуется 

вкладывать финансы в реализацию методов НМ.М. На время работы над проектом, 

сотрудник должен чувствовать особую заботу и заинтересованность со стороны 

руководящего звена, поэтому хорошим мотивационным фактором для членов команды 

станет, например, оплата проезда в общественном транспорте, абонемента в 

спортивный клуб, мобильной связи, как непосредственное участие в жизни работника. 

Коллективные мероприятия (спорт, отдых и психологические тренинги) помогут 

создать и поддерживать благоприятную эмоциональную обстановку в команде. 

К завершению проекта эффективность команды может снизиться, если члены команды 

сожалеют об окончании задачи и разрыве сформировавшихся взаимоотношений. Это 

происходит если будущее неопределенно [1;102]. Не стоит забывать, что прощаются с 

проектом, а не с сотрудниками, поэтому их важно заинтересовать подобной работой на 

будущее. В таком случае руководителю проекта желательно устроить собрание, на котором 

будут подведены итоги работы, даны позитивные оценки сотрудникам, дабы повысить их 

уверенность в себе, и обсуждены возможные перспективы. В качестве НМ.М. по окончанию 

проекта можно организовать почетные грамоты и знаки отличия с логотипом компании.  

НМ.М. посвящено большое количество литературы, с описанием различных 

методов НМ.М. На основе проведенного анализа можно констатировать, что 

материальная мотивация не является более эффективной, а есть более универсальной, в 

то время как максимальной отдачи можно добиться, подбирая НМ.М. как ключ к 

каждому сотруднику, и если это сложно сделать в компании с многотысячным 

персоналом, то лидер в команде управления проектом в состоянии справится с 

подобной задачей. 
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PM-ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Денисенко Т.Л., Мерзликина Ю.И., Концевич В.Г., Нагорная О.А. 

Сумской Государственный университет 

 

Стремительное развитие информационных технологий и программного 

обеспечения вызвало потребность в адекватном управлении проектами (PM), 

направленных на автоматизацию управления производством, и, следовательно, 

необходимость введения в учебный процесс дисциплины, связанной с управлением ИТ-

проектами.  

При подготовке рабочей программы по данной дисциплине, было определено, что 

значимостью обладает проблема организации работы в PM-команде, особенно по 

отношению к мотивации персонала. Проведенное исследование литературных 

источников и Интернет показало, что при внедрении PM на предприятиях, важна 

готовность персонала к возникновению определенных временных и физических затрат, 

а топ-менеджмент, кроме того, и к возможным финансовым вложениям. В этом случае 

предложенный нами термин PM-готовность [1], также следует рассматривать с точки 

зрения готовности персонала предприятия к внедрению PM. 

На стадии, предшествующей внедрению проекта, важно применение 

материальной и нематериальной мотивации. Сотрудники предприятия должны 

понимать, что при внедрении результатов проекта, повысится конкурентоспособность, 

увеличатся доходы предприятия, а соответственно и зарплаты, а сотрудник с опытом 

работы в компании, которая быстро развивается, всегда будет цениться выше, чем 

сотрудник предприятия, не пользующегося авторитетом на рынке. Залогом успешности 

проекта является команда проекта, которая может состоять как из сотрудников самого 

предприятия, которые будут обучаться основам PM, так и пользоваться услугами уже 

сертифицированных PM. Успешность команды зависит от множества факторов: 

наличие общей цели, доверие и высокая степень сотрудничества. 

Проектная организация работ отличается от других способов организации, с 

точки зрения методов трудовой мотивации: 

1. Заработная плата. Это эффективный, но и самый дорогой способ мотивации. 

Недостаток этого способа состоит в эффекте привыкания; 

2. Премии. В управлении проектами эффективной премию можно назвать только 

тогда, когда она выдается по итогам конкретной работы. Однако иногда в виде премии 
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рассматривается часть зарплаты, используя ее, как инструмент манипуляций; 

3. Выплаты по оценке видов работ. Например, факторами являются знания и 

навыки, ответственность, решения, сложность работы, контакты; 

4. Соцпакет. Эффект экономии, который достигается путем приобретения 

различных благ для работников по корпоративной цене. К тому же, могут быть 

экономически интересные соцпакеты, предусматривающие материальную 

компенсацию в случае возникновения какого-либо события; 

5. Тантьема. Применяется для стимулирования руководства проекта; 

6. Контракты. Основной плюс такого вида оплаты в том, что человек заведомо 

знает, на какую работу соглашается и на каких условиях; 

7. Стимулирование участием в собственности. Например, премии в виде акций, 

кредиты или накопительные системы для приобретения акций[3]. 

Долгосрочные выплаты призваны стимулировать работников на реализацию 

перспективных проектов, которые могут длиться не один год. Однако они могут решать 

и частные задачи, например, повысить ответственность. Сотрудники должны понимать, 

при каких условиях и за что конкретно они получат справедливое вознаграждение. 

Система не будет работать, если сотрудники видят в ней несправедливость, поэтому, 

принимая решение о вознаграждении, стоит брать за основу объективное мнение 

руководства, коллег и подчиненных.  

Имеющийся проектный опыт позволяет сделать вывод, что решающим звеном 

является человек, залогом успеха проекта – хорошая команда. Но одной материальной 

мотивации недостаточно, так как для того чтобы воздействовать на сотрудников 

продолжительное время, нужны большие материальные затраты, поэтому возникает 

необходимость применения нематериальной мотивации.  
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СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Длугунович Н.А. 

Хмельницький національний університет 

 

Суттєвий вплив інформаційно-телекомунікаційного середовища на соціально-

економічні процеси розвитку суспільства веде до формування нової організаційно-

економічної системи, для назви якої використовуються поки різні визначення: 

«інформаційна економіка», «мережева економіка», «нова економіка», «економіка 

знань» - в залежності від того, яка властивість цієї нової економічної системи 

розглядається більш глибоко. Функціонування підприємств в умовах формування 

економіки знань вимагає від керівників уміння бачити перспективи, приймати 

обґрунтовані тактичні та стратегічні рішення, які сприятимуть зростанню 

конкурентоспроможності підприємств. Роль інформаційного чинника, який впливає на 

процеси прийняття управлінських рішень, з розвитком науки і техніки і появою нових 

інформаційних потреб підвищується, оскільки тісний і гнучкий зв‘язок раціональних 

методів управління з високими потребами економіки визначає господарські успіхи 

промислового підприємства. Така тенденція викликає необхідність розробки виключно 

нових підходів до планування і проведення інноваційної діяльності підприємства та 

адаптації його діяльності до нових економічних умов. 

Для сучасного виробництва характерні роботизація, створення автоматизованих 

гнучких виробництв, автоматизація проектування виробів і технологічних процесів, а 

також автоматизація управління всім промисловим комплексом. Концепція 

автоматизованих систем управління підприємств передбачає створення гнучких, 

адаптивних, інтегрованих систем управління з елементами штучного інтелекту, які 

забезпечать переважно „безпаперове” управління на підприємстві. Такі системи 

дозволяють оперативно здійснювати переналагоджування виробництва  при зміні видів 

продукції та обсягів її випуску. 

Однією з провідних тенденцій в галузі інформаційних технологій є створення 

CIM (Computer-integrated manufacturing) - автоматизованого інтегрованого виробництва 

(АІВ). АІВ – це концепція реалізації інтеграції різних комп‘ютеризованих систем на 

підприємстві. Створення АІВ має три основні цілі: спрощення всі виробничих 

технологій; автоматизація такої кількості виробничих процесів, яка є можливою 

шляхом інтеграції багатьох інформаційних технологій; інтеграція та координація 
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комп‘ютерного та програмного забезпечення всіх аспектів проектування, 

конструювання, планування, виробництва та пов‘язаних із цим функцій. 

Стратегія розробки автоматизованого інтегрованого виробництва базується на 

принципах покрокового проектування, тобто після розробки загальної концепції 

здійснюється декомпозиція системи і її окремі компоненти розробляються, 

впроваджуються та розвиваються самостійно, зберігаючи всі необхідні взаємозв‘язки.  

Більшість робіт в галузі інформаційних технологій є унікальними та 

неповторними. Тим більше, що кожне підприємство має специфічні умови, певні 

можливості та обмеження. Роботи в галузі інформаційних технологій виконуються 

спеціально виділеними працівниками і, по суті, є проектами з своїми цілями, термінами 

та відповідним фінансуванням. Інформаційні технології представляють собою 

комплексні інновації, оскільки об‘єднують як науково-технічні та технологічні 

рішення, так і організаційні перетворення бізнес-процесів та всієї управлінської 

системи. Враховуючи викладене, можна стверджувати, що створення АІВ повинно 

відбуватися шляхом розробки інноваційних ІТ-проектів. 

Таким чином, до складових інноваційного розвитку підприємств в умовах 

економіки знань доцільно віднести: інформаційні технології (ІТ), інформаційні системи 

(ІС), які є результатом використання інформаційних технологій та інноваційні ІТ-

проекти, оскільки адаптація діяльності підприємств до вимог економіки знань може 

здійснюватись шляхом створення автоматизованого інтегрованого виробництва, в 

основі якого лежить використання ІТ та ІС (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Взаємозв‘язок складових інноваційного розвитку підприємства в умовах 

економіки знань 
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ОЦЕНКА НОВОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НА УКРАИНСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Должикова А.П. 

Харьковский национальный экономический университет 

 

В настоящее время в практике экономического анализа прослеживается четкая 

связь использования математических методов в управлении предприятием с 

моделированием экономических процессов, явлений. В условиях активного влияния 

эндо- и экзогенных факторов механизмом для анализа развития производства может 

стать производственная функция (ПФ). Реализация такого механизма возможна при 

адаптации известных видов ПФ к особенностям конкретных предприятий, или в случае 

предложения нового вида, удовлетворяющего условиям современной экономики. 

Получить универсальную форму ПФ, которая бы позволяла описывать 

зависимость между объемами выпуска товаров и затраченными ресурсами в различных 

типах производства с надежной достоверностью, можно было бы с помощью кривых 

средних и маржинальных издержек, если найти математически и экономически 

обоснованный способ вычисления маржинальных издержек (МС) для любого типа 

производства. 

Способ расчета маржинальных величин в традиционном виде неприемлем, т.к. 

математический и экономический смыслы не соответствуют друг другу: при 

рассмотрении данных бухучета одного предприятия за месяц (квартал, год), получаем 

несовпадающие величины для одного и того же производства; при вычитании из 

данных о выпуске (и затратах) последующего периода  величин предыдущего периода 

нередко получаем отрицательные величины, что не соответствует экономической 

природе первой производной, которая выступает скоростью изменения параметров. 

На основе МС получена новая модель (1) – системная модель производственной 

функции (SMPF – system model of production function). В современном бухгалтерском 

учете в каждом наблюдаемом периоде накапливаются дополнительные по сравнению с 

предыдущим периодом данные, а с целью калькуляции затрат на единицу выпуска их 

делят на количество продукции того же периода. Получается, что данные текущего 

бухучета дают непосредственную информацию о маржинальных величинах, если 

фактические затраты предприятия по выпуску данного товара превратить в расходы, а 

затем - в полные издержки.  
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где МС – маржинальные издержки, АС – средние издержки, t – переменные, 

представляющие значения соответствующего временного периода (месяц, квартал, 

год), Qopt – оптимальный объем выпуска товаров/услуг при данной вариации затрат, 

Qtrend – функциональную зависимость между объем выпуска товаров/услуг и значением 

соответствующего временного периода. Расчет SMPF для украинских предприятий и 

проверка качества моделей представлены в табл. 1 и табл. 2.  

Таблица 1 

SMPF для предприятий 

Предприятие Система (МС; АС) 

Оптимум 

выпуска, тыс. 

грн. 

ОАО«Південенергобуд» МС=0,285x2-1,125x+2,163; 

АС=0,095x2-0,562x+2,163 

776,10 

ОАО«Західенергомонтажвентиляція» МС=0,086x2-0,142x+0,677; 

АС=0,029x2-0,071x+0,677 

3837,31 

ОАО«Білоцерковський завод» МС=-0,236x2+1,328x-0,322; 

АС=-0,079x2+0,664x-0,322 

17455,64 

 

Таблица 2 

Оценка качества моделей * 

Предприятие 

Коэф-т 

множественной 

корреляции 

Коэф-т 

детерминации 

Значение 

критерия 

Фишера 

при =5% 

ОАО«Південенергобуд» 0,98 0,93 10,19 

ОАО«Західенергомонтажвентиляція» 0,98 0,94 12,80 

ОАО«Білоцерковський завод» 0,89 0,68 1,97 
* расчеты основаны на данных статистической отчетности предприятий за 2003-2006 гг. 

Из данных расчетов получили, что модели являются адекватными, 

информативными, а степень связи между объемом выпуска и издержками на 

производство – существенной. 

Предлагаемая системная модель производственной функции (SMPF) позволяет 

снять ряд ограничений, которые вынуждены были вводить авторы канонических форм 

производственных функций. К ограничительным условиям относились наличие 
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свободной совершенной конкуренции, жесткая привязанность к технологической 

специфике производства и к натуральной форме выпускаемого продукта, обязательный 

принцип замещения факторов производства, наличие однопродуктового и 

одностадийного производства, неизменная привязанность к краткосрочным периодам. 

Модель SMPF выражает все факторы производства в универсальной – денежной - 

форме, без предварительных ограничений, без жесткой привязки к технологической 

или отраслевой специфике. В предложенной модели учтена совокупность всех, SMPF 

работает как в краткосрочных, так и в долгосрочных периодах. 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Дронова И.В., Голованова М.А., Вартанян В.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Предпринимательство всегда сопряжено с риском. Риск выступает как серьёзная 

общественная проблема [1]. 

Существуют виды деятельности с большей или меньшей степенью внутреннего 

риска. Дополнительное, а, иногда, и основное, влияние на риск оказывает внешняя 

рыночная среда. 

В тоже время можно говорить не только о рисках вида деятельности и рисках, 

вносимых рыночной средой, но и о рисковом бизнесе как таковом. Необходимо 

отдельно рассматривать рисковое управление бизнесом, который обладает различной 

степенью риска. 

Вопросы рискового управления должен рассматривать раздел науки менеджмента 

и бизнеса, отличный от управления риском, - это рисковое управление и рисковый 

бизнес. 

Риск-тайкер (рискующий менеджер) управляет рисковым бизнесом, принимая 

ответственность за управление. В этом случае особую важность имеет построение и 

использование аналитических моделей рискового управления бизнесом. 

Обзор литературы, направленный на изучение управления бизнесом и риск-

менеджмента, показал необходимость создания комплекса аналитических моделей 
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риск-тейкинга и рискового управления. В настоящий момент основное внимание в 

литературе уделяется классификации рисков, методам анализа рисков и наиболее 

известным методам защиты от рисков (таким как страхование),  и только иногда более 

детально – методам управления риском. В работе [2] предложена классификация 

методов управления риском: методы уклонения от риска, локализации, диссипации и 

компенсации риска. 

Разработка математических моделей и методов управления риском позволит 

сделать шаг на пути к созданию аналитической модели рискового управления бизнесом 

(риск-тейкинга), так как рисковый бизнес подразумевает не только управление риском, 

но и заведомо рисковое управление. 

Аналитические методы, применяемые для моделирования бизнеса, в основном 

можно отнести к группе аналитико-статистических методов, то есть это совокупность 

приёмов, направленных на совместное использование аналитических расчётов и 

имитационного моделирования при исследовании реальных процессов и операций. 

Но бизнес-аналитика, на которой обязательно должны основываться бизнес 

управление и бизнес консалтинг не может ограничиваться только этой группой 

аналитических методов. 

При построении модели необходимо отличать бизнес-аналитику риск-тейкинга 

основного вида деятельности от риск-тейкинга реальных проектов. 

Новейшие программные системы символьной математики и компьютерной 

алгебры позволяют создавать и исследовать аналитические модели рискового 

управления бизнесом. Так, интегрированный пакет символьной математики Maple 

обладает широким спектром инструментальных средств аналитических расчетов и 

визуализации полученных результатов что дало возможность реализовать в его среде 

ряд динамических моделей конкретных бизнес-процессов с многовариантной 

генерацией ситуативного управления. 

Литература: 

1. Терминология менеджмента: Словарь  / Сост. А.К.Семенов, В.И.Набоков. – М.: 

ИКЦ «Маркетинг», 2002. – 224 с. 

2. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 320 с. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Дорошук А.А. 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Динамично меняющаяся внешняя среда, глобализационные процессы и 

кризисные явления в экономике требуют современных инструментов адаптации 

предприятий и организаций к этим изменениям, реализация который на практике в 

большинстве случаев приводит к необходимости качественных изменений в 

организационных структурах систем управления субъектами хозяйствования. Эти 

качественные изменения реализуются посредством организационного проектирования 

на предприятии, которое предполагает с одной стороны процесс создания 

(формирования) новых организационных структур систем управления предприятием, с 

другой стороны, изменение (усовершенствование) этих структур.  

В 70-80 годы ХХ столетия в рамках исследований, проводимых в области теории 

организаций под руководством проф. Мильнера Б.З. (1978), организационное 

проектирование рассматривалось в как основном структурные изменения организации, 

диктуемые новой стратегией (планом) развития предприятия. При этом процесс 

формирования организационной структуры включает в себя формулировку целей и 

задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение (включая 

численность работающих), разработку регламентирующих процедур, документов, 

положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, которые 

осуществляются в организационной структуре системы управления предприятием. 

Этот процесс состоит из трех крупных стадий: формирование общей структурной 

схемы; разработка состава основных подразделений и связей между ними; 

регламентация организационной структуры. 

Аналогом организационному проектированию является выделяемый западными 

учеными (Томпсон, 1967, Гелбрейт, 1973, Лоуренс, 1967, Лорш, 1967, Феррелл, 1979, 

Гибсон, 2003, Мелчер, 1976) так называемый организационный дизайн (оrganization 

design), который включает создание ролей, процессов и формально описанных 

отношений в организации. Выделяют два уровня в организационном дизайне (strategic 

grouping), который описывает структуру организации в целом (основные подсистемы и 

их отношения) и операционный дизайн (operational design), который определяет более 

детальные роли и процессы. 

Современный взгляд на организационное проектирование начал формироваться в 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operational_design&action=edit&redlink=1
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80-х годах прошлого века, это обусловлено возникновением интереса к управлению 

проектами, как самостоятельному разделу теории управления, и появлением концепции 

новых качественных изменений в управлении предприятием на основе использования 

информационных технологий - реинжениринга бизнес-процессов предприятия. 

Это позволяет рассматривать организационное проектирование с точки зрения 

управления организационными проектами, особенностью которых является то, что в 

них субъект и объект управления могут совпадать полностью (если проектирование 

осуществляется силами самого предприятия) либо частично (когда проектирование 

выполнятся сторонней организацией, а руководство предприятия принимает в этом 

опосредованное участие). Отсюда следует вывод, что управление организационными 

проектами носит характер саморазвития организации. Организационные проекты 

представляют собой ограниченные во времени изменения организационных структур 

систем управления, приводящие к новым качественным результатам в управлении с 

оптимальным использованием имеющихся ресурсов. К ним можно отнести: 

усовершенствование организационных структур, проекты реструктуризации, 

аутсорсинг, реинжениринг бизнес-процессов. Каждый из этих столь популярных на 

сегодняшний момент направлений характеризуется качеством проводимых изменений, 

их глубиной, отношением к внешней среде предприятия, полнотой охвата проблемы. 

В рамках концепции инновационного развития экономики Украины 

организационное проектирование можно рассматривать как общую функцию 

управления – «организацию», и как реализацию специальной функции «управление 

НИОКР» - организационной инновации. Организационная инновация является 

внедрением нового организационного метода в деятельность предприятия, в 

организацию рабочих мест или внешних связей, она может быть направлена на 

повышение эффективности деятельности предприятия с помощью сокращения 

административных или операционных затрат, повышения удовлетворенности  

сотрудников состоянием своих рабочих мест (и как следствие, повышения 

производительности труда), расширения доступа к нетоварным активам (таким как 

некодифицированные знания из внешних источников) либо уменьшения затрат на 

поставки. В качестве перспективных направлений разработок в области 

организационного проектирования следует выделить проекты по реинженирингу и 

реструктуризации предприятий, а также исследование моделей развития и 

саморазвития систем управления предприятиями. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

Доценко Н.В., Дидык Н.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” 

 

Переход к мультипроектному управлению требует от проектно-ориентированных 

компаний еще большей гибкости, которая необходима при формировании и 

реформировании множества команд. Мультипроект - проект, состоящий из нескольких, 

технологически независимых проектов, объединенных общими ресурсами 

(финансовыми и материальными) [1]. Поскольку численность персонала организации 

является ограниченной, особенно в период кризиса, то возникает необходимость 

построения команды проекта, способной реализовать проект с требуемым качеством 

при минимальной численности (стоимости) команды проекта.  Таким образом, 

временный характер команд, ограничения по времени и стоимости проекта  делает 

проблему формирования и руководства команд актуальной. 

Анализ методов описания проекта показал, что основными показателями проекта 

являются объем финансирования, продолжительность реализации  и ожидаемый доход 

от проекта. Важной характеристикой является надежность проекта или уровень риска. 

Надежность проекта рассматривается как вероятность его реализации в требуемые 

сроки при выделенных ресурсах. Человеческий ресурс проекта имеет выраженную 

специфику и требует принципиально иных подходов к управлению.  

Использование стандартного подхода к распределению ресурсов, при  котором  

ресурс распределяется  по множеству независимых операций в зависимости от 

скоростей операций и количества ресурсов, не позволяет учитывать необходимость 

создания резерва в компании. Предложен алгебраический метод создания пула 

ресурсов мультипроекта, при формировании которого учитываются требования к 

квалификации персонала, уровень функционального резервирования, ограничения 

проекта. Разработанный метод позволяет определять оптимальный состав команды 

мультипроекта и распределять функции при формировании адаптивных команд 

проекта. Частным случаем предложенного метода является проектирование команды с 

функциональным резервированием.  

Литература: 

1. Бурков В.Н. Модели и методы мультпроектного управления / В.Н. Бурков,  

О.Ф. Квон,  Л.А. Цитович. - М., 1997 (Препринт / Ин-т проблем управления). – 62 с. 
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ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  

Доценко Н.В., Косенко Н.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” 

 

При управлении человеческими ресурсами проекта использование грамотной 

системы мотивации является значительным резервом повышения эффективности 

команды проекта. Осознание потребностей подчиненных и обеспечение условий 

функционирования является одной из задач руководителя.  

Улучшение качества проекта и повышение продуктивности имеют 

непосредственное отношение к мотивации. Работа над качеством проекта будет лучше, 

если мотивация достижения задействована при этом. Использование скрытой 

мотивации наряду с техниками управления превращает абстрактные компетенции в 

конкретные и практичные и побуждает использовать методы управления.  Для развития 

мотивации целесообразно использовать принципы теории МакКлелланда о 

приобретении мотивации [1].  

Потребности или стремления членов команды проекта, мотивация достижения, 

мотивация власти, эмоциональный самоконтроль являются мотивационными 

компетенциями членов команды проекта. 

Четкое понимание планируемых целей, создание прозрачной системы мотивации, 

выбор существенного мотивирующего фактора, выплата вознаграждения сразу после 

достижения поставленных целей,  доброжелательные и комфортные для сотрудников 

отношения в коллективе – принципы, позволяющие создать эффективную систему 

мотиваций.  

Постоянное развитие и изменение окружающей среды делает корректировку 

системы мотивации непрерывным процессом. С течением времени существующие 

механизмы стимулирования неизбежно теряют актуальность и эффективность, что 

приводит к необходимости постоянного мониторинга адекватности системы 

стимулирования, ее соответствия целям и задачам бизнеса.  

 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Егупов Ю.А. 

Одесский государственный экономический университет 

 

Системный подход к управлению предприятием обусловливает необходимость 

установления множества целей при формировании производственной программы 

промышленного предприятия. Основным инструментом многоцелевой оптимизации 

производственного плана в современных условиях являются интерактивные методы. 

Среди них особое место занимают метод бескомпромиссной последовательной 

оптимизации и метод последовательной квазиоптимизации. Их использование 

позволяет в наибольшей степени реализовать возможности интерактивного подхода в 

процессе формировании производственной программы предприятия. 

Метод бескомпромиссной последовательной оптимизации (это название 

метода предложено нами, так как оно наилучшим образом отвечает его сущности) в 

научной и учебной литературе встречается под самыми различными названиями, 

включая метод чистого ранжирования критериев и метод приоритетов. Суть метода 

заключается в поочередном решении задач с одноцелевой функцией, начиная с задачи с 

целевой функцией, имеющей наивысший приоритет, и заканчивая задачей с целевой 

функцией, имеющей низший приоритет. При этом решение задачи, с целевой 

функцией, имеющей более низкий приоритет, не может ухудшить полученные ранее 

решения задач с целевыми функциями, имеющими более высокий приоритет. Это 

требование реализуется путем введения на каждом i+1-ом шаге нового ограничения на 

неухудшение экстремального значения критерия, полученного на предыдущем i-ом 

шаге. 

Метод последовательной квазиоптимизации представляет собой многоэтапный 

процесс получения эффективных (оптимальных по Парето) решений 

многокритериальной задачи на последовательно ссужающемся множестве допустимых 

вариантов. При этом на каждом i+1-ом шаге ЛПР (лицо, принимающее решение) задает 

величину отхода от максимума целевой функции, полученного на i-ом шаге, или, так 

называемую, уступку по i-му критерию. Данный метод позволяет учесть всю 

совокупность критериев оптимальности, упорядоченных по степени их важности 

(приоритету). 

Поведенные исследования показали, что каждый из этих методов в отдельности 

нельзя рассматривать в качестве действенного инструмента интерактивной 
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оптимизации производственной программы предприятия. Метод бескомпромиссной 

последовательной оптимизации дает приемлемые для ЛПР результаты только при 

условии, что хотя бы на одном из этапов процесса последовательной оптимизации (за 

исключением последнего) получается неединственное оптимальное решение. В 

противном случае все решения будут сведены к одному – полученному на первом шаге. 

Один из основных недостатков метода последовательной квазиоптимизации 

заключается в том, что необходимость уступки, последовательно задаваемой по 

каждому из критериев в процессе решения, не всегда оправдана. Так, при получении на 

i-ом шаге множества оптимальных (по Парето) решений имеются все возможности для 

максимизации последующего i+1-го  критерия без ухудшения значения i-го критерия. 

Устранение указанных недостатков может быть достигнуто за счет объединения 

рассматриваемых методов. Объединенный алгоритм последовательной многоцелевой 

оптимизации предусматривает выполнение на каждом шаге стандартной процедуры, 

этапы которой схематично отражены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Последовательность расчетов, выполняемых на і-ом шаге объединенного 

алгоритма последовательной многоцелевой оптимизации 

В результате многошаговой оптимизации, выполняемой на основе предложенного 

нами объединенного алгоритма, формируется совокупность эффективных (Парето-

оптимальных) решений, из которых ЛПР должно выбрать наиболее предпочтительное. 

Информационной основой осуществления такого выбора, по нашему мнению, должна 

служить матрица, включающая значения всех критериев оптимальности, рассчитанные 

на каждом шаге последовательной оптимизации. 

Выполнение оптимизационных расчетов по і-му критерию 

Проверка полученного решения на единственность 

Результаты проверки на единственность 

Оптимальное решение единственное Множество оптимальных решений 

Введение нового ограничения, 

задающего величину уступки по 

по і-му критерию 

Введение нового ограничения, 

реализующего требование 

неухудшения  і-го критерия 

Выполнение оптимизационных расчетов по і+1-му критерию 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГИБКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Егупова И.Н. 

Одесский государственный экономический университет 

 

Важнейшим инструментом успешного функционирования предприятий 

индустрии гостеприимства в современных условиях является механизм гибкого 

ценообразования. Задача определения разумных и привлекательных для клиентов тари-

фов проживания находится в самом центре внимания владельцев и менеджеров не 

только крупных гостиничных цепей, но и средних и мелких частных гостиниц. В 

условиях мирового финансового кризиса и экономического спада данная проблема 

существенно актуализировалась. 

На сегодняшний день в мировой практике сложились три основных подхода 

(метода) к установлению тарифов на проживание в гостиницах: затратный, целевой и 

аналоговый. В основе затратного метода лежит информация о величине полных затрат 

на 1 комнато-ночь (в разрезе категорий номерного фонда) и планируемом уровне 

рентабельности. Целевой метод основывается на информации о затратах и величине 

целевой прибыли гостиницы. Аналоговый метод предполагает наличие информации о 

рыночных ценах на аналогичные виды гостиничных услуг. 

На наш взгляд установление тарифов на проживание в гостинице не может 

ограничиваться только одним из рассмотренных выше методов. Процесс 

ценообразования должен носить комплексный характер. Так, формируя гибкую 

ценовую политику, необходимо учитывать множество разнообразных факторов, 

обрабатывать значительный массив статистических данных. В первую очередь, 

информацию о существующих рыночных ценах, постоянных и переменных затратах 

гостиницы в разрезе отдельных категорий номерного фонда, ожидаемой загрузке 

номеров, величине целевой прибыли и др. 

Механизм гибкого ценообразования требует систематического сбора и 

оперативной обработки указанной выше информации. 

В решении этой задачи определяющее значение имеет комплексная 

автоматизация управления отелем, достигаемая применением автоматизированных 

систем управления (АСУ) отелем (в английском варианте – Property Management 

System (PMS).  

В настоящее время на украинском рынке гостиничных услуг используется 
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несколько таких систем. Они применяются как в средствах размещения, действующих 

в составе зарубежных гостиничных цепей, так и на передовых украинских 

предприятиях. Наибольшей популярностью пользуются такие  западные системы, как 

«Micros-Fidelio», «LodgingTouch LIBICA», «Cenium», а также российские разработки: 

«Nimeta», «Синимекс:Гостиница», «Эдельвейс», «Отель-3», «KEI-Hotel», «UCS-

Shelter». Их использование существенно облегчает планирование продаж номеров и 

текущий контроль за деятельностью гостиницы. 

В частности, указанные системы позволяют  осуществлять оперативное 

получение и анализ информации о бронировании, количестве проданных номеров, 

занятых койко-мест, среднем количестве гостей на один номер, средней цене номера, 

общем доходе от номерного фонда и т.п. 

Данные показатели формируют информационное поле механизма гибкого 

ценообразования. Их анализ позволяет оперативно определять цены с учетом сезонного 

колебания потребительского спроса, сроков проживания, статуса клиента, а также с 

учетом особенностей маркетинговой политики гостиницы. 

Использование инструментов гибкого ценообразования на основе АСУ 

обеспечивает существенное повышение загрузки номерного фонда и улучшение 

финансовых результатов от основной деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства. 

Несмотря на это, большая часть мелких предприятий украинской гостиничной 

индустрии отличается слабой оснащенностью специальными программными 

продуктами. Это связано, прежде всего, с высокой стоимостью  отмеченного выше 

программного обеспечения. Помимо высоких единовременных затрат, внедрение 

такого рода систем обусловливает значительное повышение  накладных расходов 

гостиницы, так как требует постоянного присутствия квалифицированного системного 

администратора. 

В этой связи давно назрела необходимость в разработке специальных недорогих 

программных продуктов (систем) для мелких и средних предприятий индустрии 

гостеприимства. Каждая из указанных систем должна быть адаптирована к условиям 

конкретной гостиницы, а также иметь повышенную степень надежности, поскольку в 

ней осуществляется работа не только с финансовой информацией, но и с реальными 

денежными потоками. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ С 

УЧЕТОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Емельянова Е.В. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Начало ХХІ века ознаменовалось усложнением задач, которые приходится решать 

при управлении проектами и программами развития производственно-экономических 

систем (ПЭС). Повышение эффективности решения резко усложнившихся задач 

управления возможно путем интегрирования достижений стратегического управления с 

методологией управления проектами и программами. 

Предложена усовершенствованная функциональная структура интегрированного 

стратегического управления, управления проектами и программами  развития ПЭС, 

отличающаяся тем, что более полно учитывает информацию о внешней и внутренней 

среде ПЭС, процессы развития политических, экономических, социальных, 

технологических факторов, процессы целеполагания. 

Важнейшей стадией создания программы, как и проекта, является разработка 

содержания. Существующие подходы к управлению содержанием программ развития 

ПЭС и методы разработки этих программ слабо связаны друг от другом. 

Предложен подход к управлению содержанием программ развития ПЭС. Подход 

основан на применении процессного подхода. Рассмотрены процессы инициализации, 

планирования, определения, проверки содержания и контроля за изменениями 

содержания. Описаны входные данные, методы и средства, результаты каждого 

процесса. 

Данный подход, в отличие от существующих, объединяет процессы разработки 

программы и управления ее содержанием, что позволяет лучше согласовать указанные 

процессы, сделать их более управляемыми и лучше использовать возможности 

профессионалов, занятых в этой области.  

В настоящее время все большее внимание уделяется усилению взаимосвязи 

областей знаний по управлению проектами, таких как: управление сроками, 

стоимостью, содержанием и других. Известны работы, в которых предложены подходы 

к минимизации времени выполнения проекта при ограничениях на ресурсы и к 

формированию планов минимальной стоимости. Применяемые модели относятся, как 

правило, к задачам линейного и нелинейного программирования. 

Существует широкий класс задач планирования, в которых возможные 
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технологии выполнения работ и их совокупностей задаются альтернативными 

вариантами. Данные варианты могут быть представлены  с помощью сетевых моделей. 

Зависимости между содержанием выполнения работ, временем и стоимостью их 

выполнения являются дискретными. 

Существующие модели, методы, программные средства управления проектами не 

позволяют оптимизировать время и стоимость проекта при наличии ограничений в 

случаях, когда заданы альтернативные варианты выполнения работ и их комплексов в 

виде сетевых моделей. 

Предлагаются математическая модель и метод минимизации сроков выполнения 

работ по проекту при ограничениях на возможное финансирование на отдельных 

этапах при заданных альтернативных вариантах фрагментов сетевых моделей работ. 

Метод разработан для двух способов задания сети выполнения работ по проекту. При 

первом способе описывается, так называемая «базовая сеть» выполнения работ по 

проекту и задаются альтернативные варианты выполнения. При втором способе для 

каждого этапа выполнения работ по проекту описываются только альтернативные 

варианты выполнения. Предложенная модель является динамической с булевыми 

переменными с алгоритмической целевой функцией с аналитическими ограничениями. 

Для решения задач минимизации стоимости проекта предлагается математическая 

модель и метод минимизации стоимости работ по проекту при ограничениях на сроки 

выполнения работ и на отсутствие финансовых задолженностей после каждого этапа 

проекта при заданных альтернативных вариантах фрагментов сетевых моделей работ. 

Предложенная модель является динамической с булевыми переменными с 

аналитической целевой функцией с алгоритмическими и аналитическими 

ограничениями. 

Для практической реализации метода минимизации сроков  выполнения работ по 

проекту при ограничениях на его стоимость и метода минимизации стоимости по 

проекту при ограничениях на сроки выполнения работ разработано программное 

обеспечение «Project Optimum». Данное программное обеспечение позволяет 

автоматизировать расчет длительности критического пути в сетевой модели проекта, 

рассчитать оптимальные значения срока выполнения и стоимости проекта, сделать 

выбор альтернативных вариантов выполнения работ по проекту, построить расписание 

выполнения работ по проекту в виде диаграммы Гантта. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Желіховська М.В. 

Хмельницький національний університет 

 

Вивчення процесу управління конкурентоспроможністю дає змогу виділити 

найважливіші категорії цього процесу, до яких слід віднести функції, методи, 

управлінські рішення та стилі керівництва. 

Виконання функцій управління конкурентоспроможністю буде спрямоване на 

досягнення системи показників (індикаторів). Показники діяльності виробничо-

господарських підрозділів та всього підприємства мають забезпечити такий рівень 

конкурентоспроможності, який утвердить позиції підприємства на ринку. Основним 

завданням функцій управління конкурентоспроможністю є створення методів 

менеджменту, за допомогою яких система управління впливатиме на працівників, 

забезпечуючи їхню активність, координуючи діяльність, спрямовуючи на досягнення 

рівня конкурентоспроможності. Можна виділити три групи методів управління 

конкурентоспроможністю (рис.1). 

 

Рис. 1. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства 
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методи впливають на керовану систему лише тоді, коли зони формалізуються за 

допомогою адміністративних методів, та коли будуть юридично узаконені в 
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про відділ тощо), або у формі усного розпорядження чи вказівки. І лише тоді 

адміністративні методи стають ефективним засобом оптимізації управлінських рішень, 

надаючи їм юридичної сили. 

Серед різноманітних систем управління, які застосовуються на вітчизняних 

підприємствах, доцільно виділити адаптивну систему управління 

конкурентоспроможністю, яка дає змогу враховувати в управлінні 

конкурентоспроможністю особливості передбачуваного зовнішнього конкурентного 

середовища та динамічного державно-правового поля (яке характерне для перехідного 

періоду державотворення в Україні); підвищувати надійність системи управління в 

умовах впливу випадкових чинників: забезпечувати інваріантність системи 

конкурентоспроможності до різних типів підприємств: оптимізувати час розробки і 

впровадження системи в практику функціонування підприємств; підвищувати рівень 

гнучкості й мобільності системи управління конкурентоспроможністю. 

Впровадження адаптивної системи управління конкурентоспроможністю має 

проходити через реалізацію послідовних етапів: 

а) проведення комплексних досліджень ринку, за допомогою яких вивчається 

зовнішнє середовище (потреби споживачів, місткість ринку, рівень платоспроможного 

попиту, конкурентне середовище, чинники державно-правового регулювання 

підприємницької діяльності, сезонність ринку тощо); 

б) оцінка та аналіз конкурентоспроможності підприємства; 

в) визначення недоліків та переваг конкурентів і власного підприємства; 

г) розробка конкурентної стратегії поведінки підприємства і тактики її реалізації, 

формування конкретного завдання та вимог щодо необхідної цінової політики; 

д) оцінка показників продукції щодо відповідності очікуваному рівню 

конкурентоспроможності (регулювання здійснюється на етапах 2-4); 

е) організація виробництва. 

Досягнуті у такий спосіб показники продукції формують нову виробничо-збутову 

програму підприємства, яка коригується з урахуванням результатів роботи адаптивної 

системи в попередньому циклі та необхідності пристосування до мінливого 

зовнішнього середовища, а також можливості досягнення очікуваного рівня 

конкурентоспроможності. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ЯКІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 

Живко З.Б., Живко М.О. 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України 

у Львівській області 

 

Застосування ІТ-технологій в різних сферах експертних досліджень проходить 

однобоко без систематизації і взаємодії, тому у більшості випадків не має налагодженої 

взаємодії, єдиного управління та системного підходу до створення і функціонування 

інформаційної та управлінської систем, не визначено взаємозалежність та чинники 

впливу на системи управління та контролю за якістю експертиз. Проведення експертизи 

– це процесуальна дія, суть якої полягає в дослідженні експертом за завданням 

правоохоронних органів речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення 

фактичного стану і обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення 

справи, яка виникла в процесі правовідносин[1, с.7]. 

В умовах розвитку НТП та ІТ-технологій одним з найважливіших моментів 

проведення експертиз є документування всіх етапів роботи з об’єктами експертиз. У 

щоденній роботі керівникам та експертам доводиться мати справу з величезним 

обсягом різноманітної інформації (відкритої та закритої) і великим потоком 

документів, зокрема: інформацією про зразки, матеріали, документи що поступили для 

експертного дослідження; специфікаціями, інструкціями, стандартами, нормативами 

тощо, згідно з якими буде проводитися контроль якості; аналітичними листками і 

звітами аналітиків; оцінкою результатів досліджень; інформацією про архівні зразки, 

реактиви, стандартні зразки; бухгалтерськими стандартами та документами; переліком 

інструментів та інформацією щодо їх класифікації та групування; відомостями про 

персонал і підвищення його кваліфікації.  

Зі збільшенням обсягу роботи експертних організацій та впровадженням нових 

вимог до опрацювання інформаційних ресурсів настає момент, коли кількість 

документів і зразків стає дуже великою і старі методи роботи не можуть забезпечити її 

виконання. Для складання експертних висновків та для прийняття управлінських 

рішень треба враховувати своєчасність, повноту, достовірність інформаційних ресурсів 

та новітні інформаційні технології (ІТ). Тому під час створення системи контролю та 

управління за експертними дослідженнями треба враховувати можливість оцінювання 

системою ефективності використання у внутрішніх характеристиках традиційних ІТ-

операцій за такими параметрами, як вимір обсягів інформації, що передається; 
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швидкість виконання операцій процесором; час напрацювання апаратури на відмову, 

бо для експертів головною проблемою є врахування і демонстрація керівництву тих 

нематеріальних переваг, які надають інформаційні інновації для повного та якісного 

проведення експертних досліджень. Управління експертним підрозділом та здійснення 

контролю за якістю його діяльності вимагає системного підходу до аналізу діяльності і 

процесу управління ним. Системний підхід змістовно відображає групу методів, за 

допомогою яких реальний об’єкт описується як сукупність взаємозв’язаних чи 

взаємодіючих компонентів. Завдячуючи системному підходу – ефективному способу 

розумової діяльності і мислення, можлива творча самореалізація керівника, його 

професійна діяльність за наявності повної та достовірної інформації.  

Інформаційна система менеджменту IMS (Information Management System) в 

експертних структурах має  здійснюватися на рівнях Адміністратора (керівника 

системи) і Виконавця (аналітика) з різними можливостями доступу і редагування. 

Керівник експертного підрозділу для оптимізації процесу управління і контролю за 

якістю проведення експертних досліджень має орієнтуватися в особливостях 

організації бази даних установи, в можливостях та технічних характеристиках 

обладнання, а головне в кваліфікаційних якостях персоналу для ефективного керування 

різними функціями системи. Функція системи – це спосіб прояву активності системи, 

сталі активні взаємовідносини речей, коли зміна одних елементів спричинює зміну 

інших. За Ю.П.Сурміним під функцією системи розуміють: дію системи, її реакцію на 

середовище; множину варіантів виходу системи; процес досягнення мети; злагоджену 

дію елементів системи як одного цілого; траєкторію руху системи [2, с. 132]. 

Отже, інформаційна система менеджменту IMS (Information Management System)  

дозволяє: підвищити продуктивність при роботі з великим обсягом документів; 

зменшити ризик помилок; здійснювати організацію роботи й оформлення документації 

у відповідності з вимогами відповідних стандартів; прискорити пошук необхідної 

інформації; керувати процесом проведення експертних досліджень; швидко готувати 

статистичні звіти за будь-який період часу; контролювати якість проведення 

лабораторних досліджень тощо. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Западня К.О., Коновалова Е.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Одной из проблем связанных с производством сложной наукоемкой продукци 

является проблема своевременного обеспечения комплектующими сырьем и 

материалами сборочного производства. Учитывая современную тенденцию доставки 

материалов от различных производителей, расположенных, в том числе, в зарубежных 

странах возникает актуальная задача создания распределенного складского хозяйства 

для своевременного обеспечения комплектующими, сырьем и материалами сборочного 

производства. 

В докладе рассматривается задача построения имитационной модели, которая в 

зависимости от задаваемых критериев логистики обеспечивает расчет основных 

характеристик транспортного обслуживания распределенного складского хозяйства. 

Основой модели является знаниеориентированная внутренняя структура, которая 

настраивается на исследуемую систему складского хозяйства. Для каждого склада 

задаются основные характеристики в виде емкости склада, транспортных путей 

которые могут использоваться для его обслуживания. Кроме того, задается график 

потребления сырья, материалов и комплектующих, который согласован с план-

графиком производства. В зависимости от требований к страховым запасам 

моделируются поставки материалов, сырья и комплектующих от производителей. 

Далее осуществляется имитационное моделирование транспортных потоков и 

поступления партий комплектующих, материалов и сырья в складское хозяйство. 

Полученный график поступления и обслуживания грузов является основой для 

планирования работы транспорта и складского хозяйства. 

Предложенный подход целесообразно использовать в задачах планирования 

обслуживания распределенного складского хозяйства. 
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ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Зеленков А.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Тестовые технологии давно и широко используются в развитых странах, особенно 

в США, и все чаще внедряются в процесс обучения на Украине.  При этом отношение к 

тестам в настоящее время довольно неоднозначно.  

Подготовка к тесту как элемент учебного процесса позволяет организовать 

самостоятельную работу студентов и закрепить знания и умения, полученные в ходе 

аудиторных занятий. Тестовые задания при этом должны выдаваться заранее, обычно 

на первом занятии. 

Одним из достоинств тестирования, по общему мнению, является исключение 

субъективного фактора из процесса оценивания. Однако замечено, что людьми не 

одинаково воспринимается сама тестовая технология, что влияет на оценку их знаний. 

Данный фактор перестает оказывать существенное влияние на результат при 

регулярном использовании тестовой технологии, когда студент адаптируется к такой 

форме контроля. 

Использование тестов, в особенности компьютерных, существенно облегчает 

работу преподавателя, который освобождается от части рутинной работы. Тестовые 

технологии  позволяют сократить и время, затрачиваемое студентами на прохождение 

оценивания знаний. Повсеместно внедряемая в ВУЗах модульно-рейтинговая система 

подразумевает существенное увеличение количества контрольных точек в рамках 

каждой дисциплины, использование тестов в таких условиях несомненно является 

оправданным и эффективным. 

Эффективной и хорошо воспринимаемой студентами технологией проведения 

тестирования является компьютерное тестирование. Например, может использоваться 

программа «1С: Экзаменатор». Программа позволяет создавать тестовые вопросы как с 

одним или несколькими правильными ответами, так и вопросы на установление 

правильной последовательности. Кроме собственно тестирования, программа может 

проводить диагностику тестовых свойств вопросов на базе статистических показателей. 

Отдельные дисциплины или разделы в их составе  порой плохо охватываются 

системой тестов. Весьма проблематично, например, с помощью теста проверить умение 

рассуждать или логически мыслить. Следовательно, не следует стремиться 

использовать тестовые технологии повсеместно. 



88 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

Зеленская М.С. 

Полтавский университет потребительской кооперации Украины 

 

В условиях экономической глобализации украинским предприятиям необходимо 

ориентироваться на инновационный тип развития, чтобы противостоять в 

конкурентной борьбе зарубежным участникам рынка. Инновационная направленность, 

которая уже стала основополагающей в мировой практике, требует от отечественных 

предприятий кардинального пересмотра механизмов и инструментов управления 

развитием бизнеса. Современным предприятиям необходимо быстро реагировать на 

изменения конкурентной среды, постоянно работать над улучшением качества 

продукции и услуг, ориентируясь на потребности потребителей и клиентов, и 

соответственно этому, совершенствовать системы управления и бизнес-процессы (идти 

эволюционным путем), осуществлять крупные преобразования (внедрять инновации), а 

когда необходимо, – совершать революцию (полная реорганизация управляющей и 

управляемой подсистем).  

Управление инновационным развитием должно базироваться на передовых идеях 

мирового менеджмента и успешном опыте компаний, занимающихся инновационной 

деятельностью, но в то же время преобразовываться под влиянием условий ведения 

отечественного бизнеса. Перед руководством современных предприятий стоит цель 

построить организацию, способную уравновесить постоянно происходящие изменения 

на каком-то одном уровне, и поддержать крупные изменения на другом уровне, быстро 

консолидировав их позиции. 

Американский менеджмент предусматривает, что в условиях спада, когда 

необходимо радикально реформировать предприятие, наибольшую эффективность 

имеет революционный подход – реинжиниринг бизнес-процессов. Основная идея 

заключается в системной реорганизации предприятий, проектировании организации с 

нуля, осуществляемом на базе современных информационных технологий, которые 

определяют уровень интеллектуального развития организации. В результате успешного 

реинжиниринга происходит относительно быстрое достижение стратегических целей 

развития, завоевание новых рынков, интеллектуализация производства, формируется 

организационная гибкость предприятия.   

Эволюционный подход, основные идеи которого зародились в Японии, 
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предполагает, что развитие должно осуществляться на постоянной основе, ни один 

день не должен пройти без какого-либо улучшения, реализуемого на каком-либо 

участке данной компании, – концепция кайдзен. Кайдзен означает 

"совершенствование". Стратегия требует непрерывного принятия мер по 

совершенствованию с участием всех сотрудников данной организации – в равной 

степени и менеджеров, и рабочих. Объектами управленческого воздействия выступают 

и существующие продукты или услуги, и системы и процессы труда. К концепции 

кайдзен относят большую часть известных японских техник менеджмента, включая 

«поставки-точно-в-срок», канбан, всеобщий контроль качества, контроль качества в 

масштабе всей компании, систему «ноль дефектов», систему подачи предложений и 

многое другое. Результатом применения кайдзен на практике является достижение 

конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе. 

Однако наиболее эффективным для украинских предприятий на современном 

этапе является интегральный подход к управлению развитием на основе процессных 

инноваций. Его основная цель состоит в том, чтобы грамотно сбалансировать во 

времени эволюционные количественные изменения и революционные качественные 

превращения. В результате  повышается обоснованность тактических и стратегических 

решений, которые способствуют сохранению тенденций долгосрочного устойчивого 

развития предприятий. Это постоянно повторяющийся процесс, в задачи которого 

входит координация изменений деятельности предприятий по всем его направлениям, 

вследствие чего достигается синергетический эффект инноваций. 

Одновременное использование в практике управления развитием предприятий 

основополагающих положений революционного и эволюционного подходов 

обеспечивают два вида направлений инновационного развития: системные, постоянные 

улучшения (кайдзен) и стратегически инициированные прорывы, радикальные 

инновации (реинжиниринг). Способность предприятий эффективно использовать 

процессные инновации – наиболее действенный инструмент достижения поставленных 

целей, позволяющий создавать стратегические преимущества в наиболее конкурентных 

областях и способствующий устойчивому развитию предприятий. 



90 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Іванова Л.І. 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  

 

Автоматизація бухгалтерського обліку та аудиту - основа ефективного 

управління. Сьогодні керівнику українського підприємства доводиться приймати 

рішення в умовах невизначеності i ризику, що змушує його постійно тримати під 

контролем pізнi аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відбита у 

великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Автоматизовано 

оброблена i систематизована інформація є гарантією  ефективного управління 

виробництвом, а відсутність достовірних даних може привести до невірного 

управлінського рішення i, як наслідок, до серйозних збитків підприємства. 

Якщо не брати до уваги навмисні протиправні дії, то вci помилки бухгалтерського 

обліку відбуваються або через недбайливість (наприклад, apифмeтичнi помилки), або 

через незнання особливостей ведення бухгалтерського обліку в Україні. Taкi помилки 

практично неминучі при ручному обліку або при використанні застарілих чи 

нелегальних версій програмних комплексів. З застосуванням інформаційних технологій 

та комп’ютерної техніки в бізнесі та сфері управління бізнесом, все більш актуально 

постає питання комп’ютеризації аудиторської діяльності. 

Комп’ютеризація процесу внутрішнього аудиту дозволяє скоротити трудомісткість 

його проведення i створити нові мoжливocтi в організації i методиці проведення 

аудиту. Але на сьогодні вітчизняний ринок програмного забезпечення не пропонує 

жодного програмного продукту здатного автоматизувати внутрішній аудит на 

підприємствах. Тож автоматизацію внутрішнього аудиту матеріальних запасів 

необхідно розпочинати зі створення спеціалізованого програмного забезпечення. 

Виходячи зi специфічності функцій внутрішнього аудиту, формою реалізації слід 

обрати експертну систему. Далі необхідно окреслити коло завдань, які потрібно 

вирішити пpoгpaмi під час аудиторської перевірки, створити набір напрямків i етапів 

проведення внутрішнього аудиту з прив’язкою до конкретних ситуаційних вимог 

керівництва, встановити чіткий перелік того, що буде мати користувач аудиторської 

програми по закінченні ії роботи - звіт аудитора. 

Критерієм якості при проведенні аудита вважається, у першу чергу, виконання 

аудиторами вимог Міжнародних стандартів аудита (МСА), що пов’язане зi збільшенням 

трудозатрат аудиторів, збором додаткової інформації,  документуванням процесу 

перевірки, розрахунками. Тому для підвищення ефективності аудиторської роботи 
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виникає необхідність використання комп’ютерних технологій, які сьогодні можуть 

використовуватись протягом всього процесу аудиту на етапах планування та організації 

аудиту, контролю, підготовки та обґрунтування аудиторського висновку.  

Аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, 

орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності з застосуванням 

внутрішньо фірмових стандартів. Але ринок аудиторського програмного забезпечення 

в Україні тільки починає розвиватись. 

Комп’ютеризація аудиторської діяльності повинна передбачати розробку та 

впровадження в аудиторську практику таких програмних продуктів, які б 

забезпечували автоматизацію виконання завдань з надання впевненості щодо різних 

предметів перевірки та супутніх послуг згідно МСА та включали в собі можливості 

експертних систем. Експертні системи вирішують такі завдання: інтерпретація, оцінка 

ситуації, прогнозування, видача інструкцій, контроль, спостереження, планування. 

Застосування спеціалізованого програмного забезпечення надасть можливість 

якісно спланувати роботу, враховуючи специфіку діяльності підприємства на якому 

проводиться аудит. 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Інговатова В.О. 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

 

В умовах переходу до ринкової економіки виникає гостра соціальна потреба у 

швидкій та ефективній підготовці нового для України типу спеціалістів - професійних 

керівників з розвинутим економічним і творчим мисленням. Окремі, стихійно 

виникаючі форми освіти та навчання далеко не завжди відповідають сучасним 

науковим вимогам, особливо з точки зору психології, і не можуть задовольнити 

потреби суспільства. Саме цим пояснюється актуальність вивчення проблем, 

пов'язаних із психологічними особливостями, шляхами та способами проектування 

освіти та навчання персоналу в організації. І саме тому проектування освіти та 

навчання з позицій психології управління має враховувати соціокультурну та 

соціально-психологічну ситуації переходу до ринку, соціальні потреби в спеціалістах 

нового типу, конкретні регіональні умови (економічні, організаційні, соціально-

психологічні, педагогічні тощо). 

Соціокультурний та соціально-психологічний контексти проектування освіти та 

навчання кадрів нового типу характеризуються потребою у висококваліфікованих 
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спеціалістах, що вимагає не лише поглиблення професіоналізму у сфері управління, але 

й творчості та морально-психологічної виваженості.  

Досвід високорозвинених країн показує, що найбільш ефективно завдання 

підготовки кадрів управління вирішуються на шляхах професіоналізації, творчості та 

гуманітаризації освіти й навчання.  

Сучасна система освіти та навчання кадрів має виходити із загальнолюдських 

цінностей, демократичних норм, при реалізації яких на перший план виступає 

особистість людини, а не освітня система, яка і була створена заради людини.  

Практика підготовки кадрів управління показує, що найбільш ефективною 

умовою підготовки та виховання спеціалістів є така система безперервної освіти, 

процес якої охоплює людину на протязі всього її соціально-активного життя: від 

початкового прилучення до сучасної культури через набуття загальної і спеціальної 

освіти до розвитку рефлексивних здібностей, творчих можливостей, що забезпечують 

вдосконалення професійної майстерності. Безперервна професійна бізнес-освіта 

охоплює всі основні етапи становлення особистості професіоналом в галузі управління: 

школа, вуз, післядипломна освіта, перепідготовка, підвищення кваліфікації, отримання 

другої додаткової спеціальності, що потребує створення навчально-методичних 

комплексів (гімназій, коледжів, факультетів та ін.), підвищення кваліфікації викладачів, 

формування нової організаційно-управлінської культури керівників, розробки 

технологій дистанційного навчання. 

На часі дня пошук ефективних шляхів підготовки кадрів управління, заміна 

застарілих схем навчання, введення інноваційних підходів щодо становлення і розвитку 

особистості керівника. Аналіз наукової літератури дає можливість назвати загальні 

принципи навчання, формування та розвитку управлінських кадрів. 

Інноваційні підходи до навчального процесу у вузі пов'язані з урахуванням і 

відображенням у підготовці кадрів управління важливих вимог життя до ділових 

людей, у тому числі і до керівників: переосмислення управлінської діяльності з позицій 

нової соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в країні; оптимальне 

співвідношення в роботі керівника знань, вмінь, навичок в галузі міжособистісних 

взаємовідносин; значне розширення самостійності при виконанні управлінських 

рішень, просуванні по ієрархічних рівнях управління; демократизація та гуманізація 

відносин в системі управління й бізнесу; актуалізація особистісного чиннику в 

управлінській діяльності; урахування при прийнятті управлінських рішень 

інтелектуального і практичного потенціалу колег по роботі, партнерів, підлеглих. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Івченко Є.І. 

Полтавський університет споживчої кооперації України 

 

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 

використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження 

сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 

виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції [1,Ст.3п.1]. 

Інноваційна політика в широкому розумінні об’єднує науку, техніку, бізнес, економіку і 

управління. Таке поєднання висуває жорсткі вимоги до рівня інформаційної взаємодії 

суб’єктів у зазначених сферах діяльності суспільства і держави на всіх етапах 

життєвого циклу інновацій – від виникнення наукової ідеї до її впровадження. Саме 

тому для забезпечення свого лідерства провідні світові держави неухильно збільшують 

свій науково-технічний потенціал, генеруючи, запозичуючи й освоюючи новітні 

інформаційно—комунікаційні технології (ІКТ). 

Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської 

інтеграції» на 2004-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 

р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного 

зростання та розвитку високотехнологічного виробництва [2]. Сучасні ІКТ є важливою 

складовою інноваційного розвитку всіх галузей виробництва України, оскільки 

враховують останні досягнення світової науки і техніки, забезпечують управління 

об’єктами (підприємствами) базових технологій: нанотехнологій, мікроелектроніки, 

біотехнологій, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, високотехнологічного 

оновлення виробництва інших галузей. 

На нашу думку, в Україні поки що немає достатнього системного наукового 

підґрунтя щодо використання ІКТ для управління інноваційним розвитком 

підприємств. Тому, мета дослідження полягає у проведенні аналізу реального стану 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури України, узагальненні основних 

перешкод застосування сучасних ІКТ, визначенні підходів для вирішення проблем у 

сфері управління інноваційним розвитком підприємств. 

Нормативно-правові та технічні аспекти інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури країни викладені у відповідних державних Законах і Національних 
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програмах. Провідні вчені й аналітики всесвітньо відомих інформаційно-

комунікаційних агенцій і економічних інститутів постійно проводять дослідження 

інформаційного середовища країн світу. 

Вивчення аналітичного звіту Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) щодо 

розвитку ІКТ у світі за 2008-2009 роки дає підстави стверджувати, що ІКТ є 

каталізатором економічного зросту в епоху глобальних потрясінь. Дослідження, які 

провів ВЕФ спільно з провідною міжнародною бізнес-школою INSEAD під патронатом 

компанії Cisco, показали, що Україна займає 62 місце у світі й стабільно демонструє 

позитивну динаміку розвитку із року в рік (2007 рік – 75 місце, 2008 рік – 70 місце) 

[3,4,5]. 

У доповіді наведені дані аналізу щодо реального стану інформаційно-

комунікаційної інфраструктури країни, рівня впровадження ІКТ підприємствами. Разом 

з тим, узагальнені основні перешкоди на шляху застосування сучасних ІКТ і визначені 

підходи до вирішення проблем у сфері управління інноваційним розвитком 

підприємств. 

Таким чином, можна стверджувати, що впровадження сучасних ІКТ є ключовим 

фактором управління інноваційним розвитком підприємств і альтернативи йому немає. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ бизнеса 

Кадыкова И.Н., Осиевский А.Г., Романенков Ю.А. 

Национальный  аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Оценка бизнеса – это определение стоимости компании как имущественного 

комплекса, способного приносить прибыль его владельцу. При проведении оценочной 

экспертизы определяется стоимость всех активов компании: недвижимого имущества, 

машин и оборудования, складских запасов, финансовых вложений, нематериальных 

активов. Кроме того, отдельно оценивается эффективность работы компании, ее 

прошлые, текущие и будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на 

данном рынке, а потом проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-

аналогами. Необходимость оценки бизнеса возникает в случае повышения 

эффективности текущего управления предприятием, принятия обоснованного 

инвестиционного решения, купли-продажи предприятия, установления доли 

совладельцев в случае подписания или расторжения договора или в случае смерти 

одного из партнеров, реструктуризации предприятия, разработки плана развития 

предприятия, определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при 

кредитовании, принятия обоснованных управленческих решений и проч. 

Большинство перечисленных случаев имеют непосредственное отношение к 

антикризисному менеджменту, что обуславливает чрезвычайную актуальность 

выбранной темы в условиях экономического кризиса в Украине. 

Оценка  стоимости бизнеса позволяет решать многие насущные задачи  рыночной 

экономики. Будучи важным экономическим инструментом, оценка должна быть 

определенным образом и организована. Для определения стоимости бизнеса оценщики 

применяют специальные приемы и способы расчета, которые получили название 

методов оценки. Каждый из них предполагает предварительный анализ определенной 

информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. 

Автоматизировать эти расчеты можно в системе Project Expert - программе, 

реализующей имитационную модель, с помощью которой можно воспроизвести и 

проанализировать деятельность компании. Project Expert - компьютерная программная 

система, предназначенная для создания и анализа финансовой модели нового, еще не 

созданного, или действующего предприятия независимо от его отраслевой 

принадлежности и масштабов. Важно, что на практике менеджеру необходимо не 
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только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом 

инвестора, средства которого он предполагает привлечь для расширения деятельности 

компании или развития нового бизнеса. Чаще всего приходится обращаться к разным 

инвесторам, имеющим различные взгляды на то, как оценивать эффективность 

предлагаемых проектов. Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче находили 

общий язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий содержание и форму 

представления предложений о финансировании. Этот документ, называемый бизнес-

планом, является фундаментом любой сделки. Международные финансовые 

организации опираются в своей практике на стандарт, разработанный специалистами 

UNIDO - авторитетной организации, созданной ООН. United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) занимается выработкой стратегии экономического 

развития стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности 

является создание стандартов подготовки инвестиционных решений.  

Важнейшим результатом применения программы Project Expert для разработки 

инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, удовлетворяющего 

стандартам UNIDO. В версию 7 программного продукта Project Expert включена опция 

оценки бизнеса несколькими методами как важный элемент современного бизнес-

плана. Работа с Project Expert 7 обычно состоит из следующих шагов: построение 

модели, определение потребности в финансировании, разработка стратегии 

финансирования, анализ эффективности проекта, формирование и печать отчетов, 

актуализация проекта. Диалог "Оценка бизнеса" открывается нажатием одноименной 

кнопки в разделе "Анализ проекта". Необходимо установить момент времени, на 

который производить оценку бизнеса; величину прогнозного периода; долю 

оцениваемого пакета простых акций; скидку за неконтрольный характер пакета акций; 

скидку за недостаточную ликвидность пакета. В группе полей "Стоимость бизнеса в 

постпрогнозный период" выбираются следующие методы оценки бизнеса: модель 

Гордона, метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости, метод 

предполагаемой продажи, метод экспертной оценки. Существуют различные подходы 

для определения ставки дисконтирования, которые и использует рассматриваемый 

программный продукт: метод оценки капитальных активов (САРМ), метод 

кумулятивного построения (ССМ) и модель средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC). Карточка "Результаты" предоставляет результаты расчетов по пяти методам 

оценки бизнеса и трем методам определения ставки дисконтирования в форме матрицы 

5*3.  
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В системе Project Expert 7 есть возможность произвести расчет стоимости бизнеса 

в прогнозный и постпрогнозный периоды, показать итоговые результаты расчетов и 

отобразить их графически.  

При знании основных теоретических принципов  и практических аспектов 

определения стоимости бизнеса менеджер предприятия может эффективно работать в 

автоматизированной  системе Project Expert с целью проведения оценки бизнеса. 

Рассмотренная система позволяет создавать и корректировать пользовательские 

модели, обеспечивает проведение анализа альтернатив с учетом риска и 

неопределенности окружающей среды. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

Калінько І.В., Дорош М.С. 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

 

Сьогодні успішне функціонування системи управління проектами, із 

використанням програмних засобів календарного планування та контролю, істотним 

чином залежить від повноти та достовірності вихідних даних. В той же час, звичайно в 

компанії та зовнішньому середовищі проекту вже функціонують різні інформаційні 

системи (бухгалтерські, кошторисні, програми матеріального обліку та ін.), в рамках 

яких інформація вже існує. Отже, виникає завдання інтеграції інформаційних потоків, 

що породжуються різними системами. Це, зрозуміло, вже не раз досліджувалося 

вітчизняними та зарубіжними вченими, але увага приділялася здебільшого внутрішній 

інформаційній інтеграції, а саме інтеграції автоматизованих систем управління 

проектами з існуючими на підприємстві автоматизованими системами, але при цьому 

необхідно враховувати, що є інші інтеграційні чинники. 

Системне розуміння терміну інтеграція надає можливість виділити такі види 

інтеграції в управлінні проектами: 

– процесна  інтеграція – це за визначенням PMBoK різні дії, необхідні для того, 

щоб основний процес управління проектом був скоординований правильно; 

– організаційна – що містить процеси адаптації, або поєднання структури 

управління проектами в структурі управління підприємства.  

– соціальна – що містить  об’єднання систем управління персоналом в проекті та 

на підприємстві, або в зовнішньому середовищі проекту; 

– економічна – адаптація систем фінансового планування та контролю із 

системою звітності по проекту; 

– нормативно-правова  - пристосування та розробка нових положень та 

корпоративних стандартів, що включають вимоги до системи управління проектами в 

системі управління підприємства; 

– стратегічна – поєднання методів стратегічного планування на підприємстві, та 

методів управління проектами, шляхом використання проектного підходу для реалізації 

стратегії підприємства. 

Цікавим та не достатньо дослідженим є питання визначення ступеня інтеграції 

процесів управління проектами до тієї або іншої системи. На рисунку 1 наведено 

можливий розподіл площин інтеграційних процесів в системі підприємства з 
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врахуванням факторів зовнішнього середовища.  

 

Рис. 1. Відображення площин інтеграційних процесів управління проектами в системі 

підприємства 

S – площини, що відображають ступінь інтеграції відповідної системи 

 

Отже процеси інтеграції в управлінні проектами мають не тільки внутрішній 

характер зв’язків, вони повинні також враховувати вплив зовнішнього середовища, що 

також можуть бути представлені у вигляді сформованих баз даних відповідного рівня 

державного регулювання. Відомо, що такі бази даних сьогодні поки що не містять всіх 

необхідних чинників, оскільки вони не є проектно-орієнтованими. У зв’язку з цим при 

розробці інтегрованих інформаційних систем управління проектами постає нове 

завдання щодо ідентифікації інформаційних потоків за всіма напрямками інтеграції, а 

також визначення математичного апарату для розрахунку необхідного ступеня 

інтеграції цих систем за всіма  її видами. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

В ПРОЕКТАХ IT-КОМПАНИЙ 

Кармазина Л.Л. 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

При выполнении проектов аутсорсинговыми IT-компаниями одним из важных 

процессов является контроль эффективности управления изменениями. Анализ 

требований к продукту выполняется должен выполняться заранее и как можно более 

точно. При недостаточной детализации требований необходимо задавать уточняющие 

вопросы.  

Технология анализа включает проверку требований на удовлетворение 

следующим критериям:  

1. Полнота. Набор требований считается полным, если все его составные части 

предоставлены и каждая часть выполнена в полном объеме.  

2. Однозначность. Каждое требование должно допускать единственное 

толкование. 

3. Непротиворечивость. Требования не должны противоречить друг другу явно 

или неявно.  

4. Прослеживаемость. Требования должны быть уникально идентифицируемы. 

5. Осуществимость. Разрабатываемая система должна быть экономически 

осуществимой, надежной, удобной в эксплуатации и сопровождении. 

6. Контролепригодность. Каждое требование должно быть измеряемым или 

поддаваться количественному определению. 

При несоответствии требования указанным критериям должен быть отправлен 

запрос на уточнение. У бизнес-аналитика должен быть прямой контакт с клиентом.  

Для обеспечения контроля эффективности управления изменениями необходимо 

анализировать следующие ключевые показатели результативности: 

– число проведенных изменений за период в различной разбивке и в динамике; 

– классификация причин изменений; 

– число успешных изменений; 

– число неудачных изменений с разбивкой по причинам; 

– число отклоненных запросов на изменения; 

– число рассмотренных и внедренных изменений; 

– длина очереди актуальных изменений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОМОТОРНЫХ САМОЛЕТОВ 

Качкар И.В., Голованов В.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

В лаборатории кафедры готовится проект 4-х местного самолета многоцелевого 

назначения. Проводился экономический анализ производства самолета при различных 

программах выпуска: 100, 200, 500 машин в год. Исследовались различные 

экономические показатели производства, такие как: занимаемая площадь предприятия, 

необходимая величина основного и оборотного капитала, потребное количество 

персонала работников по категориям работающих, затраты на оплату труда 

работающих, смета затрат на производство самолетов, себестоимость единицы изделия, 

капиталовооруженность одного работника, показатели рентабельности производства 

при различных ценах реализации самолетов, точка безубыточности производства и 

сроки возвращения капитальных вложений при тех же условиях и др. 

В коротких тезисах невозможно подробно осветить все перечисленные 

экономические показатели, поэтому остановимся на некоторых из них. Величины 

показателей представлены в таблице. 

Обобщающие экономические показатели работы предприятия за 1 год 

Наименование показателей 
Единицы 

измерений 

Величина показателя при выпуске 

100 200 500 

Годовой доход от реализации $ 15000000 30000000 75 000 000 

Смета затрат на производство $ 11643101 22 707 285   57 576 027 

Балансовая прибыль от 

реализации 
$ 3356899 7292715 17 423 973 

Стоимость основных средств $ 5457200 5457200 22 518 000   

Величина оборотных средств 

(номинируемая) 
$ 1697960 1862495 3 371 405 

Численность работающих чел. 174 337 940 

Годовая оплата труда $/год 2978688 5 783 760 13 627 700 

Площадь зданий предприятия м² 3600 3600 11 200 

Производительность труда $/чел. 86206 89021 79790 

Капиталоотдача  2,75 5,5 3,33 

Рентабельность оборота % 22,38 24,31 23,23 

Прибыльность % 128,83 132,1 130,26 

Рентабельность капитала % 46,9  99,63  67,3  

Оборачиваемость капитала  2,09 4,1 2,89 

Себестоимость изделия $/изд 121873 108764 106165 

Точка безубыточности изд 52 60 170 

Сроки возвращения вложений лет 6 4 4 

Анализируя приведённые показатели можно отметить, что годовой доход от 

реализации и смета затрат на производство увеличиваются в строгом соответствии с 



102 

величиной годовой производственной программой. Другие показатели ведут себя по 

разному, например балансовая прибыль от реализации увеличивается быстрее, чем 

величина годовой производственной программы, это связано с тем, что с ростом 

программы уменьшается себестоимость единицы изделия, при этом цена реализации 

изделий остаётся неизменной. Такое положение дел нельзя считать правомерным, ибо 

по мере насыщения рынка изделиями цена их должна уменьшаться. Проведённый 

анализ показывает, что такой потенциал у намечаемого производства имеется. Весь 

проект рассчитан на 10 лет – первый год, строительсто предприятия, второй год – 

освоение производства и последующие годы производство по полной 

производственной мощности. Таким образом, полная отдача предприятия рассчитана 

на 8 лет работы. За этот срок предприятие на 100 изделий выпуска получит 19 200 000 $ 

прибыли (с учетом величины налогов на прибыль) и, соответственно, 43 200 000 $ и 

108 000 000 $ прибыли.Из приведённой таблицы видно, что соотношение между 

некоторыми показателями для предприятия на 100 и 200 изделий в год не 

пропорциональны, это связано с тем, что предприятие, рассчитанное на выпуск 200 

изделий в год, получено за счет увеличения режима работы, т.е. перехода от 

односменного к двухсменному режиму работы. При этом такие показатели как 

площадь зданий предприятия и стоимость основных средств не изменилась, а вот 

показатели капиталоотдачи, рентабельности капитала и оборачиваемости возросли в 

строгом соответствии в два раза. Показатель прибыльности (отноение величины дохода 

от продаж к смете затрат на производство), практически, не изменяется, что связано с 

условием неизменности цен на производимые изделия и на закупаемые изделия и 

полуфабрикаты. Показатель «Точка безубыточности» увеличивается в соответствии с 

ростом производственной программы, соответственно, 52, 60 и 170 изделий. На первый 

взгляд такое поведение показателя неудовлетворительное, однако, если посмотреть за 

какой срок достигается точка безубыточности, то это будет равно 6,24 месяцам, 3,6 

месяцам и 4,08 месяцам, соответственно, что связано с удовлетворительной 

тенденцией. Показатель «Сроки возвращения вложений» также имеет положительную 

тенденцию уменьшаться, однако, он рассчитан только для финансового профиля 

проекта, без учёта предпроизводственных затрат на проектирование, изготовление и 

испытание опытного образца изделия (6 443 000 $). С учетом этих затрат сроки 

возвращения затрат увеличиваются на 1 или 2 года, причем это возрастание тем короче, 

чем больше программа выпуска изделий. В заключение необходимо отметить, что 

рынок Украины совершенно не занят такими самолетами, то что производят за 

рубежом в два раза дороже, а отечественные производители (одно или двухместных 

машин) работают в основном на зарубежнлго потребителя. 
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АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

Кашуба С.В. 

Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления 

 

В управлении предприятием подсистема оперативно - диспетчерского управления 

производством занимает центральное место, так как является основной 

функциональной подсистемой интегрированной системы управления предприятием, 

оказывающей наибольшее влияние на эффективность деятельности предприятия и 

служащей связующим звеном между всеми другими подсистемами. 

Оперативно-диспетчерское управление успешно служит поставленным целям при 

четкой организации оперативного планирования производства, непосредственным 

продолжением которого оно является, регулярности контроля и наблюдения за ходом 

производства, для чего необходима своевременная и точная оперативная информация о 

фактическом выполнении сменных заданий и планов-графиков  выпуска продукции, а 

также обо всех неполадках,  возникающих в процессе производства. Только при 

наличии актуальной и достоверной информации о состоянии производства можно 

ставить и решать задачи его оперативного управления. Поэтому актуальной является 

задача синтеза оптимальных управляющих  воздействий на ход производства при 

возникновении нештатных ситуаций. В производстве эффективность оперативного 

управления зависит от анализа текущей ситуации, который своевременно позволил бы 

генерировать оптимальные управляющие воздействия на производственный процесс. 

Для математического описания функционирования производственного участка следует 

разработать модель, которая бы позволила учитывать динамику функционирования 

участка и единообразно описать все множество свойств и состояний элементов 

производственного участка. Такой моделью может служить, представленная в докладе 

математическая модель функционирования производственного участка, отличающаяся 

от существующих применением автоматного описания состояний и процессов с учетом 

временных и технологических параметров. Модель может быть использована как 

основа для имитационного моделирования функционирования производственного 

участка и синтеза оперативных управляющих решений по регулированию хода 

производства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

Кендюхов А.В. 

Донецкий национальный технический университет 

 

В последней четверти прошлого века произошел важнейший цивилизационный  

сдвиг. В ряде стран, таких как США, Япония, Южная Корея, интеллектуальный 

капитал и интеллектуальный творческий труд стали основными факторами 

производства, вытеснив на второй план материально-вещественный капитал, 

алгоритмический и репродуктивный типы труда. На смену индустриальной экономики 

приходит экономика знаний. Курс на завершение постиндустриализации сегодня 

держит Европейский Союз, стремительный прорыв в данном направлении 

осуществляет и Китай. Мировой экономический кризис, начавшийся в середине 2008г. 

в странах постиндустриального мира как кризис финансового дисбаланса имел 

катастрофические последствия прежде всего для стран индустриальных, так как 

последние осуществляют обслуживающую функцию для постиндустриальных 

экономик. Если постиндустриальная экономика сокращает потребление – в 

индустриальных странах автоматически останавливается производство. Если 

постиндустриальная инновационная экономика в Украине не будет создана в течение 

ближайших 20-25 лет, то единственное реальное будущее Украины – территория для 

размещения вредных производств с дешевой рабочей силой. Индустриально-аграрная 

экономика всегда будет находиться в рабской зависимости от постиндустриальных 

стран и не сможет существовать без периодических кредитных вливаний из-за рубежа. 

Украина как независимая страна останется всего лишь иллюзией. 

Выход – форсированное формирование в Украине постиндустриальной 

инновационной экономики, для чего необходимо обеспечить стремительный рост 

интеллектуального капитала и развитие интеллектуального труда как основных 

факторов производства. И этот процесс обязано инициировать и активно реализовывать 

государство. Соответственно, необходима разработка соответствующей инновационной 

стратегии социально-экономического развития Украины, имеющей четкие временные 

границы и количественные ориентиры. 

Главная стратегическая цель может быть сформулирована следующим образом: 

формирование в Украине в течение 15 лет одной из передовых в мире 

постиндустриальных экономик с уровнем жизни населения выше среднего по десяти 

ведущим странам мира. 

Дляя достижения главной стратегического цели могут быть сформулированы 

основные задачи, которые необходимо решить: 
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1. Разработать программу форсированного формирования в Украине 

постиндустриальной экономики с производственной базой 5-го, 6-го технологических 

укладов. Украина должна перейти от общества низкооплачиваемой индустриальной 

рабочей силы – к обществу высокооплачиваемого интеллекта. Для форсированного 

становления интеллектуальной экономики необходимо обеспечить стремительный рост 

интеллектуального капитала и развитие интеллектуального труда как основных 

факторов производства. 

2. Разработать план государственного инвестирования в создание новых 

высокотехнологичных предприятий, научных центров по разработке передовых 

технологий по трем направлениям: информационные технологии, биотехнологии и 

создание новых материалов. 

3. Разработать предложения по радикальному качественному изменению системы 

образования. Стратегическая задача по данному направлению – подготовка лучших в 

мире специалистов по наиболее перспективным интеллектуальным профессиям.  

4. Разработать механизм массового создания точек роста высокотехнологичных 

наукоемких производств создаваемых зарубежными инвесторами, за счет 

формирования максимально благоприятных условий для их размещения в Украине. 

Например, полная отмена ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование для 

производства соответствующей продукции в следующих направлениях: биотехнологии, 

создание новых материалов, космические технологии, создание новых источников 

энергии, информационно-коммуникационные технологии и т.д., отмена ввозных 

пошлин на сырье, предназначенное для производства продукции на экспорт на линиях 

5-го и 6-го технологических укладов. 

5. Разработать механизм справедливого распределения национального дохода 

между обществом и государством.  

6. Предложить механизм искоренения коррупции в органах государственной 

власти. 

7. Разработать механизм ликвидации теневого сектора экономики. 

8. Предложить механизм финансового обеспечения государственных инвестиций 

в высокотехнологичные производства и систему образования. 

9. Предложить механизм научного обоснования целесообразности, полезности и 

действенности законов Верховной Рады Украины и постановлений правительства, 

влияющих на экономическую жизнь страны. 

Формирование и реализация данной инновационной стратегии позволит Украине 

в условиях глобализации кризисных явлений обеспечить конкурентоспоспособность 

национальной экономики и высокий уровень жизни украинцев на долгие годы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Клюско Л.А. 

Национальный университет государственной налоговой службы Украины 

 

В настоящее время международная финансовая система всё в большей степени  

становится глобальным информационно-финансовым комплексом, что в свою очередь 

выдвигает на первое место по значимости тенденцию к созданию интегрального 

глобального информационного комплекса, в котором средства информации и 

коммуникаций являются интегральными сегментами [1]. Поэтому, функционирование 

банков как никогда во многом зависит от изменений, происходящих во внешней среде. 

Кроме того, банки вынуждены приспосабливаться к нуждам клиентов, особенностям их 

бизнеса и образа жизни, которые стремительно меняются под влиянием 

информационных технологий. 

В современных условиях развитие банковского бизнеса неразрывно связано с 

автоматизацией банковских процессов, внедрением передовых банковских технологий 

и новейших технических средств по продвижению на рынок банковских услуг, а также 

с поиском инструментов, повышающих их привлекательность, чему, в немалой 

степени, способствует осуществление банками современного маркетинга. 

В этой связи эффективность деятельности каждого отдельного банка и успех его 

работы всё больше определяет информационная составляющая. Обмен информацией 

внутри банка, между отдельными его структурными подразделениями, филиалами и 

отделениями, с клиентами и другими контрагентами становится всё более 

интенсивным, что обуславливает возрастание информационных потоков. В этих 

условиях использование информационных технологий в управлении является 

неотъемлемым элементом в стратегии банковского бизнеса. Однако сами по себе 

информационные технологии не обеспечивают банку конкурентные преимущества. Это 

мощный и одновременно тонкий инструмент, которым надо уметь пользоваться и 

понимать, в чём его преимущества и где пределы его возможностей. 

Оценить развитие банковских информационных технологий однозначно не 

представляется возможным, поэтому целесообразно проанализировать его позитивы и 

проблемные стороны. 

Стремясь расширить рынок сбыта своих услуг, отдельные передовые 

коммерческие банки внедряют нетрадиционные методы их предоставления –
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электронную доставку услуг клиентам. Такой подход к обслуживанию несет в себе ряд 

существенных преимуществ по сравнению с традиционным, а именно: удобство для 

клиентов; экономия времени на банковское обслуживание; повышение контроля со 

стороны клиента за состоянием собственных счетов и за проведенными  по ним 

операциями; возможность пользоваться услугами интернет-магазинов; сравнительно 

легкий охват большого числа потребителей на финансовом рынке через системы 

телекоммуникаций; возможность круглосуточного предоставления услуг и быстрого 

изменения ассортимента в ответ на изменения требований рынка; возможность 

проведения оперативного маркетингового анализа спроса на отдельные банковские 

продукты; улучшение модели внутреннего бизнеса банка и повышение его 

рентабельности. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что информационные технологии не лишены 

недостатков и проблем, которые выявлены практикой электронного банковского 

бизнеса. 

Главным фактором риска остаётся возможность несанкционированного доступа к 

банковским счетам. 

Такое преимущество Интернет-банкинга, как виртуальность, одновременно есть и 

его недостатком, потому что банки теряют возможность прямого общения с клиентами, 

а значит и индивидуального подхода к каждому из них, что приводит к ослаблению 

контакта и привязанности клиента к  конкретному банку. 

Процесс представления электронных банковских услуг требует дополнительных 

консультаций и разъяснений для их потребителей, что достаточно проблематично 

осуществить при помощи лишь одного компьютера. Конечно, решить эту проблему 

может одновременное использование компьютера и видеотелефона, что даст 

возможность классифицировать документ и идентифицировать магнитную карточку, но 

с другой стороны потребует дополнительных средств защиты [3]. 

Из всего вышеизложенного следует, что банковская деятельность в современных 

условиях не может быть эффективной без широкого применения информационно-

коммуникационных технологий, которые обеспечивают использование новейших 

систем управления базами данных и интегрированных автоматизированных банковских 

систем. Вместе с тем, их позитив необходимо отметить и на макроуровне, поскольку  

Интернет-банкинг способствует сокращению наличного оборота и уменьшению 

государственных затрат на его обслуживание, стимулирует увеличение объёмов ВВП и 

его потребление, усиливает финансовую прозрачность, ускоряет денежное обращение 
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[2]. Одновременно с расширением сферы применения информационных технологий, 

увеличивается и количество правонарушений, в частности, преступления, связанные с 

использованием технических средств съёмки  информации и влияния на неё. 

Важность информационных ресурсов обуславливает адаптацию странами всего 

мира концепции “информационного общества”, а информационное законодательство 

должно отображать современное состояние информационной сферы, отвечать 

международным требованиям и стандартам развитых государств.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ ЯК УМОВА 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Манжалій С.М. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Бізнес-освіта є вирішальним фактором, оскільки вона поєднує ряд елементів, 

необхідних для успішної роботи установ і підприємств. Новітня економіка, що 

ґрунтується на засадах знань, і надалі потребуватиме висококваліфікованих і успішних 

менеджерів. Кваліфіковані трудові ресурси з інтелектуальним, підприємницьким, 

виробничим потенціалом є основним стратегічним ресурсом держави, головним 

фактором економічного зростання. Єдиним шляхом здійснення цього є інвестування в 

людський капітал через освіту керівників підприємств, нинішніх управлінців та 

студентів, які стануть управлінцями завтра.  

Еволюція нової економіки призводить до змін у системі взаємодії «держава-

бізнес-суспільство» в ціннісних установках і потребах. Особливий інтерес викликають 

трансформаційні процеси в освіті, оскільки це той сектор нової економіки, де 
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формується носій знань — кваліфікований працівник. Для освіти нині характерне 

збільшення обсягу знань і швидкості їх оновлення, поява нових умінь і навиків, що 

визначають успішність людини в суспільстві. Постійне вдосконалення у відповідь на 

виклики часу стає умовою життєздатності системи освіти. Особливо актуальна 

здатність трансформуватися відповідно до змінних вимог оточення у менеджмент-

освіті. 

Основними чинниками, що визначають необхідність модернізації сучасної 

української менеджмент-освіти є: обставини, пов'язані з еволюцією нової економіки; 

поступова зміна структури вітчизняного виробництва; формування інформаційно-

комунікаційних ринків; розширення сектора аналітичних, консультаційних і 

маркетингових послуг; посилення мотивації працівників до здобуття й оновлення 

знань, навиків, умінь. Крім того, глобалізація економіки України, її амбіції щодо вступу 

в майбутньому до ЄС ставлять додаткові вимоги до модернізації національної бізнес-

менеджмент освіти. До цієї групи факторів належать зростання потреби у творчих 

висококваліфікованих менеджерах, аналітиках, маркетологах; збільшення мобільності 

працівників; підвищення вимог до якості освіти; посилення конкуренції на ринку 

освітніх послуг; розширення можливостей здобуття освіти.  

Сьогодні основними недоліками української бізнес-менеджмент світи є: 

– відсутність довготривалих традицій вивчення менеджменту; 

– невідповідність навчальних програм міжнародним стандартам; 

– нестача і недостатня кваліфікація професорсько-викладацького складу; 

– недостатня кількість затребуваних фахівців; 

– низька середня якість підготовки студентів; 

– невідповідність світовому рівню підготовки фахівців у переважній більшості 

ВНЗ. 

Треба визнати, що недоліки українського ринку освітніх послуг у галузі 

менеджменту значніші, ніж переваги. Серед переваг української бізнес-менеджмент 

освіти виділяється фундаментальна базова освіта та мережа спеціалізованих базових 

шкіл, коледжів у структурі університетів. Тому необхідність модернізації бізнес-

менеджмент освіти України полягає в забезпеченні і наявності ефективної системи 

підготовки нових працівників, які б відповідали сучасним вимогам до кваліфікованої 

робочої сили, що є обов'язковою умовою економічної стабільності суспільства. 

Основними проблемами сучасної бізнес-менеджмент освіти в Україні, які 

необхідно вирішити є: 
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– недостатнє фінансування (особливо державне), нестача та недосконалість 

нормативної бази; 

– необхідна постійна регламентація, мотивація і контроль якості освіти; 

– значимість орієнтації на постійне вдосконалення (поліпшення якості навчальних 

матеріалів, навчального процесу, навчального результату); 

– зростання кількості учбових закладів, відсутність системи оцінки якості у сфері 

освіти, невизначеність єдиних чітких вимог до професійно-освітнього рівня 

випускників; 

– неналагодження ефективних комунікацій з бізнес-середовищем  для подальшого 

ефективного практичного застосування  наукових розробок; 

– нездатність реалізовувати власні бізнес-проекти (внутрішня проблема 

університетської науки); 

– неготовність робочої сили пристосовуватись до нових умов виробництва і праці 

в умовах інноваційної трансформації (креативність здібностей працівника, прагнення 

до роботи в колективі, бажання навчатись, сприймати нове); 

– необхідність раннього залучення студента в бізнес (практика як тренінг 

аналітичних та організаторських здібностей); 

– підвищення значимості в застосуванні вміння (навичок) використовувати 

інформаційні технології (інтерактивні) для систематизації і оцінювання інформації; 

комп'ютерна грамотність (застосування дистанційного навчання); 

– виховання і застосування творчого мислення (аргументування, прийняття 

рішень, розв'язання проблем); 

– впровадження вміння налагоджувати ефективну комунікацію, здібності до 

співпраці і роботи у команді, навики високої продуктивності; 

– дефіцит взаємної довіри між державними органами та бізнес-структурами, 

неадекватність освітнього середовища сучасним глобальним економічним тенденціям, 

недооцінений потенціал інновацій для підвищення якості освітнього результату, 

відсутність культури співпраці і партнерства. 

Країни, що досягли значних успіхів в розвитку економіки, залучили в даний вид 

освіти більше студентів, ніж в інші напрями вищої освіти. Відтак, стає суттєвим, щоб  і 

в Україні зосередили увагу на бізнес- та менеджмент-освіті, оскільки вона сприяє 

стабільному, ефективному економічному зростанню та зміцнює конкурентоздатність на 

міжнародних ринках. 
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПРИСВОЄННЯ 

АТРИБУТІВ БЕЗПЕКИ 

Ковалевський В.В. 

Національна академія СБ України 

 

Сьогодні на кожному підприємстві сьогодні циркулює велика кількість 

інформаційних об'єктів з обмеженим доступом, витік яких за межі підприємства може 

призвести до збитків. Одним з головних правил політики інформаційної безпеки на 

установі є розмежування доступу до усіх інформаційних об'єктів. Розмежування 

доступу за своєю суттю спирається на присвоєння атрибутів безпеки до кожного 

інформаційного об'єкту, тим самим уточнюючи коло осіб які мають доступ до цього 

інформаційного об'єкту. 

Проте така система, з використанням атрибутів безпеки, та розмежуванням 

доступу має суттєвий недолік який спричиняє погіршення загального стану захисту 

інформації. Така ситуація є наслідком того, що присвоєння атрибутів безпеки, на 

сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, та технологій захисту інформації, 

провадиться людиною. Тобто людина, як сторонній суб'єкт (по відношенню до 

автоматизованої системи захисту інформації) виставляє на кожному (або майже 

кожному) інформаційному об'єкту атрибут безпеки. І яка б не була якісна 

автоматизована система захисту інформації, якщо вона спирається на розмежування 

доступу по атрибутах безпеки (тобто майже кожна система автоматизованого захисту 

інформації), то вона не зможе захистити від випадку встановлення невірних атрибутів 

безпеки.  

Можна виділити такі групи невірних атрибутів безпеки: 

– атрибут безпеки є більш низький ніж має бути (тобто до інформаційного об'єкта 

має доступ більше людей ніж потрібно); 

– атрибут безпеки є завищений; 

– атрибут безпеки не встановлений. 

Існують такі розповсюджені причини виставлення не вірних атрибутів безпеки: 

– діяльність інсайдерів; 

– недбалість особи, яка відповідає за виставлення атрибутів безпеки; 

– не кваліфікованість особи, яка відповідає за виставлення атрибутів безпеки; 

– інші проблеми пов'язані з людським фактором. 

Підходи які були розроблені для рішення проблеми з атрибутами безпеки: 
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– ізольована автоматизована система роботи з конфіденційною інформацією; 

– системи активного моніторингу робочих станцій користувачів; 

– виділений сегмент термінального доступу до конфіденційної інформації; 

– засоби тематичного (контент) аналізу вихідних пакетів даних. 

Проте усі наведені підходи за при практичній реалізації потребують значного 

втручання людини і фактично не завжди вирішують проблему з атрибутами безпеки. Ці 

підходи також є більш дорогі для реалізації, у випадку великого навантаження на 

електронний документообіг організації. 

Для вирішення зазначених проблеми був розроблений алгоритм семантичного 

аналізу теми тексту, та втілений у програмному комплексі який дозволяє у 

автоматичному режимі виділяти інформаційний вектор об'єкту, та шляхом порівняння з 

заданими інформаційними векторами виставляти (або пропонувати виставити) атрибут 

безпеки. 

Для перевірки розробленого алгоритму використовувались наступні показники: 

Помилка першого роду - це відношення числа нормальних (відкритих) 

інформаційних об'єктів, яким алгоритм помилково надав завищений атрибут безпеки, 

до кількості всіх проаналізованих інформаційних об'єктів (тобто і тих яким був наданий 

вірний атрибут безпеки і тим яким був наданий завищений атрибут безпеки), а не від 

усього потоку інформаційних об'єктів.  

Помилка другого роду - відношення кількості інформаційних об'єктів яким 

алгоритм надав занижений атрибут безпеки, до обсягу всіх інформаційних об'єктів. 

При випробуваннях алгоритму було досягнуто такі показники: 

– випадок наявності у інформаційному об'єкті наукового тексту (7% - помилка 

першого роду, 10% помилка другого роду); 

– випадок наявності у інформаційному об'єкті художнього тексту (37% - помилка 

першого роду, 37% - помилка другого роду); 

– випадок наявності у інформаційному об'єкті публіцистичного тексту (18% - 

помилка першого роду, 13% - помилка другого роду). 

Випробування проводились на 500 інформаційних об'єктів різної тематики. В 

результаті було вирішена проблема автоматизованого виставлення атрибутів безпеки 

інформаційним об'єктам, та зафіксовано декілька прецедентів порушення політики 

інформаційної безпеки працівниками. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кононенко И.В., Букреева К.С. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Мировой экономический кризис обострил проблему формирования портфеля 

проектов для многих компаний. В нормальных экономических условиях, в 

докризисный период, крупные и средние по масштабам деятельности компании 

накопили значительный опыт формирования эффективных портфелей проектов. 

Причем эта задача часто решалась на основании анализа бизнес-планов и возможностей 

компании по реализации проектов совместно с другими проектами в одном портфеле. В 

условиях кризиса во многих отраслях резко упал спрос на продукцию.  Одним из путей 

выживания и наращивания возможностей в современных условиях является стратегия 

диверсификации деятельности. При этом компаниям следует рассматривать 

возможности осуществления проектов в областях, в которых у них нет достаточного 

опыта по отбору проектов. В этой связи задача формирования оптимального или даже 

рационального портфеля проектов становится особенно сложной и ответственной. Для 

ее решения необходимо привлекать дополнительную информацию и пользоваться 

более совершенными методами. Целью работы является создание метода 

формирования портфеля проектов компании, который можно было бы реально 

применять в практике крупного и среднего бизнеса. Такой метод должен учитывать все 

факторы, которые оказывают значительное влияние на возможность осуществления 

проектов и на их эффективность. По сравнению с существующими подходами метод 

должен значительно большее внимание уделить учету человеческого фактора и 

субъективных составляющих в процессе принятия решений.  

На основе анализа литературы было выявлено две группы способов 

формирования портфеля проектов компании. Первый предполагает изучение 

возможных проектов и отбор их в портфель только исходя из мнений экспертов и топ 

менеджеров компании. Второй основан на активном применении систем поддержки 

принятия решений. 

Метод формирования портфеля проектов разработан для применения в 

компаниях, которые заинтересованы не только в управлении проектами до запуска в 

эксплуатацию объектов, но и в эффективности объектов, которые появляются в 

результате осуществления проектов. Можно сказать, что управление проектами в таких 

компаниях - это средство создания объектов, именно сами объекты, как правило, дают 
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основной доход этим компаниям. 

Метод учитывает критерии, которые характеризуют опыт компании в управлении 

проектами и цели компании, а также  характеризуют проекты, из которых будет 

формироваться портфель проектов. Проекты оцениваются не только с точки зрения их 

выполнимости в условиях данной компании, но и учитываются результаты, которые 

будут получены от реализации проектов. Критерии для оценивания проектов 

сгруппированы в 4 раздела: миссия, ценности, видение, цели компании;  оценивание 

результатов проекта для развития компании и достижения стратегических целей; 

оценивание процесса управления каждым проектом (оценивание сложности и 

выполнимости проекта в конкретной компании); оценивание влияния стейкхолдеров 

(окружения проекта) с помощью когнитивных карт. 

Каждый раздел содержит группы критериев. Оценивание значений критериев 

привлекательности проектов и совместимости их с возможностями компании 

производится в баллах по шкале от 0 до 10. 

Если у лиц, готовящих решение, возникает желание найти «оптимальный» 

портфель, все перечисленные критерии сводятся к одному - обобщенному. 

Перечисленная информация о рынке, компании, проектах, стейкхолдерах достаточно 

полно и подробно характеризует ситуацию и позволяет лицам, принимающим решения, 

сделать правильный выбор и найти действительно эффективное решение. 

В соответствии с полученными обобщенными критериями проекты отбираются в 

портфель. Наличие финансовых ресурсов в компании и соответствие результатов 

проектов целям компании по получению прибыли и реализации продукции 

рассматриваются как ограничения при формировании портфеля. Кроме того, в качестве 

ограничения рассматривается возможность компании осуществить проект с помощью 

имеющихся ресурсов (в том числе, производственных мощностей).  

В качестве целевой функции при формировании портфеля проектов 

рассматривается сумма обобщенных критериев для проектов, входящих в портфель. 

Данная задача является задачей булевого программирования с аналитической целевой 

функцией  с алгоритмическими и аналитическими ограничениями. При том количестве 

проектов, которое обычно приходится рассматривать на практике, она может быть 

решена перебором сочетаний проектов в портфеле. Для этой задачи может быть 

предложена и процедура неявного перебора. Если для оценивания значений критериев 

применить нечеткие числа, то задача решается в нечеткой постановке. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ 

Кононенко И.В., Репин А.Н., Лакина Д.В. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

В настоящее время в Украине выполняются работы по реализации 

Государственной программы прогнозирования научно-технологического развития на 

2008-2012 годы. 

Одной из важнейших задач данной программы является проведение прогнозно-

аналитических исследований развития научного, технологического и кадрового 

обеспечения четырех видов экономической деятельности (далее ВЭД), которые вносят 

наибольший совокупный вклад в объем промышленного производства страны. К таким 

ВЭД относят металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, а также машиностроение. Данные 

ВЭД определены согласно Классификатору видов экономической деятельности. В 2007 

году совокупная доля рассматриваемых ВЭД в общем объеме промышленного 

производства Украины составила 69,2 %, в 2008 году – 67 %. 

Для решения данной задачи предложено совместное использование 

формализованных методов прогнозирования и методов имитационного моделирования. 

Именно такая комбинация позволит получить обоснованные прогнозы развития данных 

видов экономической деятельности. 

Разработана имитационная модель научно-технологического развития главных 

видов экономической деятельности страны. Модель состоит из блоков, моделирующих 

развитие ВЭД с разбиением их на «рядовое» и инновационное производство, а также 

моделирующих поддерживающие данные ВЭД сферы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, образования, торговую сферу. Отдельное внимание 

уделено моделированию поведения инвесторов при вложении средств в 

промышленность. Также промоделированы некоторые направления пополнения 

Государственного бюджета страны за счет налоговых отчислений и государственные 

инвестиции в сферу НИОКР. Демографическая составляющая модели представляет 

собой экзогенный прогноз численности населения Украины на период моделирования. 

Для настройки имитационной модели на реальные экономические процессы, 

протекающие в Украине, предложен набор исходной информации, источником которой 
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является Госкомстат Украины. К такой информации, в частности, относятся данные об 

основных фондах, кадровом потенциале, объеме нематериальных активов и оборотных 

средств, структуре операционных затрат для моделируемого вида экономической 

деятельности, а также другая информация. Кроме того, собирается информация о 

научной и проектной деятельности, образовательном процессе, касающаяся 

моделируемого ВЭД. Недостающая информация собирается путем проведения 

анкетирования экспертов по разработанной анкете. Анкета состоит из вопросов, 

касающихся прогнозирования объема спроса на продукцию данного ВЭД на 

ближайшие 3-7 лет, зависимости себестоимости производства от изменения цен на 

сырье, энергоносители, таможенных ставок, сроков устаревания основных фондов, а 

также вопросов, касающихся научной поддержки данного ВЭД учреждениями 

Украины, уровня подготовки специалистов в сфере образования, показателей 

трудоустройства. 

В рамках выполнения работ по Программе имитационная модель настроена на 

исходные данные по виду экономической деятельности 40 и 41 – Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Данный ВЭД согласно классификатору 

состоит из четырех подвидов – 40.1, 40.2, 40.3 и 41.0. Для настройки использовалась 

информация за 2000-2005 годы по всем указанным выше подвидам. Также были 

применены результаты анкетирования ряда экспертов по четырем выбранным 

подвидам. Верификация имитационной модели проводилась на проверочных данных за 

2006-2007 годы. На момент выполнения работы еще не было данных Госкомстата 

Украины за 2008 год. В качестве основного критерия точности при проверке 

адекватности (валидации) был выбран показатель МАРЕ – средняя относительная 

абсолютная ошибка. 

В результате проведения валидации имитационной модели значения МАРЕ для 

вида экономической деятельности 40 и 41 по ключевым проверочным переменным 

колебались в диапазоне 0,7 % - 12,9 %. Среднее значение МАРЕ составило 5,77 %. В 

результате верификации модели тенденции изменения проверочных переменных 

практически во всех случаях совпали с реальными тенденциями в данном ВЭД. 

Таким образом, результаты верификации позволяют рекомендовать применение 

предлагаемой имитационной модели для проведения прогнозно-аналитических 

исследований развития научного, технологического и кадрового обеспечения 

выбранных видов экономической деятельности страны. 
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МЕТОД РОЗПОДІЛЕНОГО ПОШУКУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Косенко В.В., Кучук Г.А. 

ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», 

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

 

Стрімкий розвиток технічних засобів інфокомунікаційних мереж організаційно-

економічних систем і зростання активності доступу до інформаційних ресурсів 

підвищили інтерес до проблеми цілеспрямованого інформаційного пошуку (Information 

Retrieval, IR) в організаційно-економічних системах, під якою розуміється комплексна 

діяльність по збору, організації, пошуку, отриманню і розповсюдженню інформації за 

допомогою комп'ютерних технологій. IR відноситься до класу задач, що погано 

формалізуються, та для яких немає аналітичних залежностей або ланцюжків дій, що 

призводять до бажаного результату. Мета IR – забезпечити задоволення інформаційної 

потреби користувача мережі, викладеної у формі (запиті), яка доступна для 

автоматизованої обробки. Проте запит може мати різні трактування. Він може бути 

неповним або надмірним, містити багатозначні слова, залежати від контексту, погано 

відображати інформаційну потребу тощо. Користувач оцінює результат пошуку 

відповідно до своєї інформаційної потреби, а не відповідно до введеного запиту. В ході 

оцінки він ухвалює рішення про релевантність результату пошуку і своєї інформаційної 

потреби. релевантність, що обчислюється пошуковою системою, на основі її 

внутрішньої логіки, може не відповідати дійсній релевантності . У сучасних пошукових 

системах етапу пошуку передує важливий етап індексування документів. При 

отриманні  документів, релевантних даному запиту, необхідно визначити спосіб 

обробки запиту і знайти значення релевантності для кожної пари "запит-документ". 

Проте, при цьому можна відзначити ряд недоліків, що затрудняють пошук релевантних 

текстів, наприклад: надмірність: у індексі використовуються слова-синоніми, що 

виражають одні і ті ж поняття; слова тексту вважаються незалежними одне від одного, 

що не відповідає властивостям зв'язного тексту; багатозначність слів: оскільки 

багатозначні слова можуть розглядатися як диз'юнкція двох або більш понять, що 

виражають різні значення багатозначного слова, то малоймовірно, що всі елементи 

диз'юнкції цікавлять користувача. 

Цих недоліків позбавлено концептуальне індексування, тобто таке індексування, 

коли текст індексується не по словах, а за поняттями, які обговорюються в даному 
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тексті. При такій технології всі синоніми зведені до одного і того ж поняття; 

багатозначні слова віднесені до різних понять; зв'язки між поняттями і відповідними 

словами описані і можуть бути використані при аналізі тексту. 

У доповіді пропонується метод розподіленого пошуку в інфокомунікаційних 

мережах організаційно-економічних систем, який реалізує концептуальне індексування 

та заснований на синтезі дерева рішень і стратифікованої семантичної мережі з метою 

конструювання мережними інтелектуальними агентами механізмів виводу відповідно 

до необхідних атрибутів і заданих відносин. Для цього запропонована математична 

модель базового дерева рішень, на основі якої побудовано його стратифіковане 

розширення. Дерева рішень дають можливість встановлювати логічні закономірності 

між ін.формаційними сегментами і представляють зручний апарат, на базі якого можна 

побудувати стратифіковану семантичну мережу, що дозволяє зберігати і обробляти 

виводи, отримані при використанні дерев рішень. Для моделювання використаний 

апарат логіки предикатів першого порядку, що дозволяє проводити обчислення як у 

вузлах дерева, так і на його ребрах, а на основі результатів обчислень ухвалювати 

рішення; застосовувати операції розбиття для вибору окремих фрагментів; уточнювати 

рішення при подальшому розкритті верхніх вершин виводів; розширити по вертикалі і 

горизонталі багаторівневу модель. При побудові стратифікованого розширення 

базового дерева рішень для інформаційного забезпечення його гілок запропонований 

процес детальної стратифікації, при якому деталізуються вузли типу «рішення» і 

встановлюються зв'язки між отриманими підвузлами як на горизонтальному, так і на 

вертикальному рівні. Для роботи з гілками на дереві рішень, розширеному 

стратифікованою структурою, запропоновані такі операції: розбиття дерева; операція 

полягає у виділенні часткового дерева по рівнях страт структури або за 

«вертикальними» ознаками; об'єднання часткових дерев з доповненням; уточнююче 

об'єднання, при якому кінцевій вершине виведення часткового дерева зіставляється 

інше часткове дерево, коренева вершина якого є вибраною вершиной виводу. 

Визначення інтенсіоналів і екстенсіоналів на даному розширенні дозволило в процесі 

пошуку використовувати апарат стратифікованих семантичних мереж. Таким чином, 

запропонований метод синтезу дерева рішень і стратифікованої семантичної мережі, 

що дозволяє при розподіленому пошуку з використанням концептуального 

індексування розглядати їх в тісній взаємодії, внаслідок чого з'являється можливість 

формалізації процесу пошуку і конструювання мережевими інтелектуальними агентами 

механізмів виводу відповідно до необхідних атрибутів і заданих відносин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Котов А.С. Шевченко О.Ю. 

ГП «Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» 

 

В последнее время развиваются методы и модели поиска решения на основе 

структурной аналогии. Основное внимание уделяется методу структурной аналогии 

свойств, позволяющему учитывать контекст. 

Наряду с методами рассуждения на основе аналогий, активно разрабатываются и 

применяются методы рассуждения на основе прецедентов (опыта). Вывод по 

прецедентам – не новая технология, ее возникновение прослеживается в работах таких 

авторов как Р. Шанк [1] и Д. Колоднер [2]. Интерес к методу вырос в последние годы, 

проводятся конференции и семинары (EWCBR, ECCBR, UKCBR) [3]. 

Использование элементов синтаксического анализа призвано приблизить процесс 

описания предметной области к нормам естественного языка. Развитие этих элементов 

привело к появлению двух программных продуктов, Knowlegist и GoBrain, которые 

позволяют подвергать семантическому анализу большие объемы текстовой 

информации, трансформируя их в базы знаний, существенно расширяющие поисковые 

и интерпритационные возможности. 

Таким образом, сегодня возникла задача системного управления знаниями, 

которая решается путем накапливания структурированных, формализованных знаний, 

позволяющих решать задачи проектирования с целью сделать знания доступными и 

повторно используемыми на уровне организации (предприятия). Основная цель 

управления знаниями состоит в эффективном представлении данных и 

информационных ресурсов для принятия решений, а также в самом выполнении 

принятого решения. 
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МЕТОД АНАЛИЗА РИСКОВ 

Красников В.Н., Макаричев В.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Задачи количественного анализа рисков опираются на методы теории 

вероятностей, что обусловлено вероятностным характером неопределённости и рисков. 

Решение таких задач происходит в среде, непрерывно меняющихся во времени за счёт 

влияния многих как зависимых, так и независимых событий. Последнее замечание 

указывает на сложность (не трудность) таких задач в силу совокупного влияния 

большого числа различных объектов, действующих совместно. Сложные задачи 

никогда не существуют изолированно и редко характеризуются односторонними 

причинными отношениями. Множество взаимозависимых проблем наглядно 

показывают, что окружающий нас мир гораздо сложнее, чем простая совокупность 

отдельных её элементов, как составляющих системы. При реализации проектов в 

ситуации неопределённости, порождающие компоненты которой указаны выше, 

вынуждают менеджеров совмещать свой практический опыт с субъективными 

оценками (и они будут так поступать и в дальнейшем) поскольку количественные 

методы и сложные математические модели требуют специальной подготовки и 

информации, которая не всегда  доступна. Возникает потребность в методе, 

позволяющем идентифицировать ситуационное развитие событий с точки зрения 

оценки их неопределённости. 

Рассмотрим полную группу событий 1 NA ,...,A , которые могут возникнуть на 

любой стадии реализации проекта. Обозначим через   множество индексов  1,...,N . 

Пусть n i{i : A    приводит к негативному исходу} , а  p i{i :A    

приводит к позитивному исходу} . Введём функцию 

1 NH(A ,...,A )
1 ,

ln N

 
     

 
 

где    1 N i i
i

H(A ,...,A ) P A ln P A



    – энтропия, а величину   определяем 

следующим образом: 
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Перечислим основные свойства предложенной функции: 

– 0   тогда, когда 1 NH(A ,...,A ) ln N , что является максимальным значением 

энтропии; 

– 1  , причём 1  , когда энтропия равна нулю; 

– 0 , когда вероятность негативного исхода больше вероятности позитивного 

исхода; 

– 0  , когда вероятность негативного исхода меньше вероятности позитивного 

исхода. 

 

Рис 1. Шкала идентификатора алгебраической энтропии   

 

Приведённые выше свойства имеют следующую трактовку: 

– в случае, когда 0 , имеем наиболее неприемлемую для ЛПР ситуацию; 

– при 0   имеем ситуацию, при которой риск минимален. 

Таким образом, удаётся построить правило идентификации развития событий при 

выполнении проектов на основе энтропийного подхода. 

Идентификатор   позволяет анализировать ситуацию независимо от числа 

возможных исходов, что позволяет проводить сравнение исходов в транспортной и 

складской логистике, оценивать проектные риски, а так же проводить анализ 

организационных структур менеджмента. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ 

Крысюк Л.М. 

Одесский национальный морской университет 

 

Операционный менеджмент судоходной компании заключается в управлении 

основной эксплуатационной деятельностью судоходной компании, которая неразрывно 

связана с развитием компании, то есть инвестиционной деятельностью и собственно с 

финансами компании, поскольку значительная часть эксплуатационных решений 

принимается в зависимости от финансовой ситуации, как на рынке, так и внутри 

компании. Основная эксплуатационная деятельность компании - оказание услуг по 

морской перевозке грузов. Здесь отражаются все доходы и расходы непосредственно 

связанные  основной деятельностью. Объектом управления является перевозка грузов 

морем. Морская перевозка грузов включает в себя: 

– управлением движением судна, (расходная часть); 

– договор морской перевозки, (доходная часть). 

В свою очередь управление движением судна состоит из: 

– управление безопасностью мореплавания; 

– технический менеджмент; 

– защита окружающей среды. 

Основу договора морской перевозки составляют условия чартеров. Существует 

большое число стандартных форм рейсовых чартеров. Только БИМКО приняла более 

50 форм чартеров. Помимо стандартных форм чартеров используется большое число 

частных чартеров. Отдельные крупные фрахтователи имеют свои формы чартеров. При 

заключении договора в стандартные и в частные формы чартеров вносятся 

многочисленные дополнительные условия. Со временем ряд из них приобрел 

стандартные формулировки. Рейсовый чартер и договор судовладельца с брокером 

представляют собой два юридически самостоятельных договора. Финансовая ситуация 

на фрахтовом рынке имеет два аспекта глобальный и локальный. Глобальный аспект 

характеризуется относительно долговременными тенденциями всего фрахтового рынка 

и выражается в подъеме рынка, его спаде или состоянии стабилизации после 

спада/подъема. Локальный аспект связан с конкретно складывающейся ситуацией на 

локальном фрахтовом рынке, ситуация на котором может значительным образом 

отличаться от глобальной тенденции. 
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Финансовое состояние компании связано с реальными движениями денежных 

средств в компании и характеризуется соотношением поступления - выплаты, то есть 

Cash Flow. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

IAS, Cash Flow должен состоять из трех разделов, учитывающих денежные потоки по 

следующим видам деятельности предприятия: 

– операционная деятельность; 

– инвестиционная деятельность - операции по приобретению активов и их 

реализации. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты (расходы) 

связанные с приобретением и продажей активов: производственных, финансовых, 

инвестиционных; 

– финансовая деятельность - операции по привлечению и возврату капитала: 

получения и погашения займов и процентов по ним, привлечения инвестиций, 

увеличения капитала, выплаты дивидендов, размещения ценных бумаг. 

Операционный менеджмент судоходной компании можно формализовать в виде 

системы трех неравенств отражающих указанные выше составляющие следующим 

образом: 















Fkkkkk

M

RRRf постпер

54321 2,14,16,03,3

)(

)(

  

Преобразовав эту систему она будет иметь следующий вид: 
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Устанавливая в качестве экономических нормативов значения R и М и суточной 

нормативной прибыли на 1 тонну дедвейта можно варьировать как экономическими, 

так и эксплуатационными факторами в рамках операционного менеджмента, принимать 

практически полный комплекс управленческих решений. 

Таким образом, обеспечивается возможность оперативного решения задач 

управления флотом исходя из системы критериев и целей деятельности компании. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

В СИЛЬНО И СЛАБО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

Крючковський В.В. 

Херсонский национальный технический университет 

 

 Существующий уровень компьютеризации процессов управления развитием 

предприятия не удовлетворяет потребностям административно-управленческого 

персонала по объему, качеству, надежности, оперативности, степени учета 

неопределенности и риска. Это связано, прежде всего, с отсутствием проблемно-

ориентированной методологии, несовершенством  используемого математического 

обеспечения, отсутствием методов, программ, информационных технологий, 

позволяющих решать задачи управления развития предприятий с учетом современных 

требований [1]. 

В этих условиях повышение эффективности управления и, в частности, 

своевременность, комплексность и оптимальность принимаемых решений по 

распределению ресурсов, становится достаточно актуальным [2,3,4]. 

При распределении ресурсов в сильно централизованных системах необходимо 

решать следующую задачу: 
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В общем случае для этой задачи характерны такие особенности: 

неопределенность (неточность задания) функционала (1) по значениям коэффициентов 

  и виду функции  c , т.е. по значениям параметра  c  в формуле (2). 

Первый вид неопределенности обусловлен трудностью точной идентификации 

весовых коэффициентов  , а второй - недостаточностью информации о самом виде 
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этих функций, что приводит к неточности задания параметра  c  функции (2). 

Методология определения эффективного решения в условиях неопределенности. 

Особенность задачи заключается в том, что вид производственных функций агрегатов 

(значения параметров  c , c ) центру известен неточно, с большей или меньшей 

неопределенностью c ,  . Это приводит к тому, что в зависимости от 

конкретного сочетания значений параметров       c c c c    [ , ] ; 

],[    на множестве допустимых решений, определяемом 

ограничениями (3), (4), существует некоторое подмножество экстремальных по 

критерию (1) решений  D di i
0 0  ;   1, N ; i n 1, , где n - число возможных 

комбинаций значений параметров  c ,  . Необходимо выбрать из этого 

подмножества решений единственное D0
. 

Задача решается в два этапа: сначала выделяется подобласть допустимого 

множества решений, соответствующая вариациям параметров оптимизируемого 

функционала D i
0

, i n 1, , а затем из этого подмножества выбирается единственное 

решение. Правило (модель) выбора единственного решения определяется в каждом 

конкретном случае с учетом информации о предпочтительности значений параметров 

функционала.  

В работе рассматривается и вопрос распределения  ресурсов в слабо 

централизованных системах. 
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ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ ТЕРИТОРІЙ 

Кубіній Н.Ю., Ножова Г.М., Федорович О.А. 

Ужгородський національний університет 

 

Суттєвою умовою якісного стратегічного  планування господарської системи 

виступає глибокий аналіз зовнішнього оточення об’єкта планування та його 

внутрішнього середовища. Особливу складність даний вид аналізу набуває у випадку 

стратегічного управління регіоном, який є складною системою, елементи якої – 

території, підприємства, соціальна сфера та інші – також потребують при здійснення 

стратегічного управління проводити SWOT-аналіз. Головним завданням SWOT- 

аналізу виступає своєчасне та якісне забезпечення керівництва регіону необхідною 

інформацією для прийняття стратегічного рішення. Це свідчить про необхідність 

проведення великого обсягу роботи та залучення кваліфікованих експертів. 

Стратегічний план розвитку регіону може в майбутньому коригуватися не в наслідок 

його неадекватності, але і за причиною іншого бачення розвитку об’єктів мікрорівня 

його власниками. Якісне проведення SWOT- аналізу повинно бути здійснено з 

урахуванням майбутніх змін зовнішнього та внутрішнього середовища об’єкта 

дослідження. Проблеми SWOT- аналізу регіону полягають у наступному. 

Регіон – складна система, яка містить різнорідні за змістом, цілями, рівнями, 

методами керування елементи. 

Інформація має обмежений та несвоєчасний характер. 

Відсутність спеціалістів зі стратегічного планування та аналізу. 

Складність врахування майбутньої  поведінки суб’єктів регіональної економіки, 

на які регіональне управління поширюється лише опосередковано.  

Складність врахування змін навколишнього середовища внаслідок нестабільної 

політичної ситуації в державі, недосконалого законодавчого поля, високого ступеня 

змінності законодавчих актів. 

При проведенні дослідження зовнішнього оточення регіону в ході стратегічного 

аналізу потрібно  враховувати певне коло факторів. На наш погляд, дані фактори 

присутні і при аналізі будь якої господарської системи, в тому числі і регіону. Серед 

основних чинників навколишнього середовища доцільно виділяти такі, які 

обумовлюють зміст SWOT-аналізу: характеристику основних чинників 

макросередовища з погляду їх впливу на об’єкт управління; упорядкування переліку 

небезпек і можливостей, які виникають у навколишньому оточенні. 
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При дослідженні внутрішніх складових регіональної системи доцільно 

враховувати наступні фактори: 

1. Визначення основних внутрішніх проблем розвитку  системи і можливих 

заходів до їх вирішення. 

2. Стратегічну спрямованість регіону. 

3. Місце регіону у державному чи глобальному поділі праці. 

4. Внутрішні виклики, які виникають внаслідок змін інституціонального 

середовища. 

5. Рівень креативності економіки та інноваційну спрямованість розвитку регіону. 

Проблемним постає питання  вибору оптимальної стратегії розвитку території. 

Під час вибору цієї стратегії рекомендується користуватися двома підходами: 

– від внутрішніх факторів (сильні і слабкі сторони) до зовнішніх (можливостей 

розвитку та загроз) – власне SWOT- аналіз;  

– від зовнішніх до внутрішніх факторів - TOWS – аналіз. 

Результатом застосування цих двох підходів  є формування двох стратегій: 

– стратегія адаптації до середовища; 

– стратегія формування середовища. 

Визначення найбільш значущих факторів середовища (як внутрішніх, так і 

зовнішніх) вимагає одержання повної і достовірної інформації щодо практичних його 

елементів. 

Формування такої інформації може бути здійснено одним з таких способів: 

сканування середовища, тобто пошук вже сформованої інформації, що існує в 

ретроспективі; моніторинг середовища – відстеження поточної і нової інформації; 

прогнозування - спроба окреслити інформацію про майбутній стан середовища. 

Все вище викладене разом із врахування особливостей аналізу на рівні регіону 

дозволяє забезпечити його якісні результати щодо планування перспектив розвитку 

території. 

Література: 

1. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент / Г.І. Кіндрацька. – К.:Знання, 2006. – 

366с. 

2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К.І. Редченко. –  Л. : Новий Світ-

2000, 2003. – 272с. 

3. Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз / 

П.Л.Гордієнко,Л.Г.Дідковська, Н.В. Яшкіна. – К. : Алерта, 2008.-478с. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Кулик Ю.А., Рева А.А., Смидович Л.С. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

При автоматизации бизнес-процессов для телекоммуникационных компаний, 

предоставляющих широкий спектр услуг связи и передачи данных, одной из основных 

задач является выделение бизнес-процессов и определение очередности автоматизации 

бизнес-процессов. Основой для анализа бизнес-процессов являются международные 

стандарты [1]. 

При создании модели бизнес-процессов к ней выдвигаются несколько групп 

требований. Во-первых, это: 

– задать иерархию отдельных операций бизнес-процесса; 

– задать логику бизнес-процессов, содержащих параллельное, последовательное и 

условное выполнение отдельных операций; 

– задать различные типы  операций с точки зрения логики их выполнения – 

операция-работа, выполняемая персоналом, операция-санкция руководителя, 

комбинированные операции – работа с санкционированием и согласованием; 

– описать организационную структуру предприятия с учетом сложной 

подчиненности отдельных подразделений и сотрудников; 

– обеспечить модификацию бизнес-процессов, включая изменение отдельных 

операций, логики выполнения и организационной структуры в процессе 

функционирования системы учета бизнес-процессов без потери статистики по старым 

версиям бизнес-процессов; 

Во вторых, в силу необходимости взаимодействия с биллинговой системой, а 

также другими информационными системами телекоммуникационного предприятия 

модель бизнес-процесса должна обеспечивать возможность взаимодействия с другими 

системами, в том числе: 

– привязать данные, используемые в бизнес-процессах к ключевым 

информационным сущностям, используемым в информационной модели 

телекоммуникационного предприятия, например, договор, услуга, точка подключения, 

устройство и т.п.; 

– организовать обмен данными с существующими информационными системами 

предприятия без изменения модели бизнес-процесса. 
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В третьих, модель должна предоставить широкие возможности по обработке 

данных по самой модели в процессе функционирования системы управления, 

например, учет и контроль исполнения бизнес-процессов, генерация отчетов 

различного рода, управление хранением данных по бизнес-процессам, разграничения 

доступа к различным данным и т.п. 

В качестве такой модели предлагается использовать элементы ARIS-

моделирования [2]. ARIS — Архитектура интегрированных информационных систем, 

является основой для коммерческих систем моделирования бизнес-процессов 

компании. В ARIS включена широкая номенклатура типов моделей, описывающих 

различные аспекты структуры компании с несколькими подуровнями описания. Для 

описания моделей используются несколько методов описания, направленных на 

описание определенных аспектов моделей и использующихся в различных 

информационных технологиях. 

Использование этих моделей и методов их описания позволяет использовать 

существующую методологию выделения, описания и оптимизации бизнес-процессов, 

что позволяет значительно сократить затраты на подготовку исходных данных для 

использования выделенных бизнес-процессов в практической деятельности 

телекоммуникационной компании. 

Выделенные бизнес-процессы используются в системе учета бизнес-процессов 

телекоммуникационной компании TcomWorks, предназначенной для работы в 

информационной среде телекоммуникационной компании в тесном взаимодействии с 

системами биллинга, акаунтинга, учета оборудования и номерного ресурса компании 

для решения задач оперативного управления текущей производственной 

деятельностью. 

В настоящее время система используется в трех телекоммуникационных 

компаниях. 

 

Литература: 
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2. Шеер А-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. Изд 2-е, 

переработанное и дополненное, М:Весть-МетаТехнология, 1999, 152с. 

http://www.tmforum.org/browse.asp?catID=1648


130 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Куровская Е.А., Воротникова А.М.  

Приазовский государственный технический университет 

 

В условиях системного экономического кризиса необходимо сосредоточить  

усилия менеджеров на поиске новых форм и методов управления инвестиционными 

проектами, которые смогли бы повысить эффективность деятельности предприятий. С 

этой целью мы предлагаем использовать систему внутреннего контроля 

инвестиционных проектов (СВК ИП); в мировой практике затраты на 

функционирование действенной системы внутреннего контроля составляет до 5% от 

стоимости всего проекта. Под инвестиционным проектом понимается  заранее 

запланированная деятельность по созданию новых продуктов (товаров, работ, услуг, 

техники, технологии) или модернизации уже существующих. Эффективная система 

внутреннего контроля предприятия помогает принимать взвешенные управленческие 

решения на основе достоверной релевантной финансовой и управленческой 

информации, служит гарантом интересов собственников, обеспечивая эффективное 

использование инвестиций, минимизацию рисков, выполнение предусмотренных 

руководством процедур. В конечном итоге она направлена на создание необходимых 

предпосылок и повышение вероятности того, что предприятие достигнет поставленных 

стратегических целей. 

Система внутреннего контроля инвестиционных проектов представляет собой 

процесс проверки исполнения всех управленческих решений в области реальных 

инвестиций предприятия, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Для 

максимизации эффективности СВК ИП она должна работать непрерывно на всех фазах 

жизненного цикла проекта таких как: выработка концепции проекта, его разработка, 

освоение (реализация) и завершение.  

Система внутреннего контроля инвестиционных проектов  - один из блоков 

системы внутреннего экономического контроля предприятия. С нашей точки зрения, 

данный блок должен иметь следующие основные характеристики: гибкость 

(приспособление СВК ИП к изменениям во внутренней и внешней среде проекта), 

эффективность (ошибки предыдущих проектов учтены при реализации нынешних), 

объективность (отсутствие субъективных оценок произошедших событий), простота 

(применение ВСК ИП должно быть максимально простым для менеджеров разных 

звеньев), подотчетность (формирование отдела (лица), отвечающего за 
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функционирование ВСК ИП), динамизм (возможность внесения необходимых 

изменений после прохождения контрольных точек), самоконтроль (выявление ошибок 

контроля и их исправление с помощью Work Breakdown Structure – структуры 

разбиения работ), интеграция (СВК ИП должна обладать характеристиками системы 

внутреннего контроля всего предприятия) 

Основными процессами СВК ИП являются: 

– стратегический контроль (см. рис. 1);  

– общий контроль изменений (формирование контрольных точек проекта, во 

время прохождения которых должны быть достигнуты заранее определенные 

ключевые параметры, касающиеся: хода выполнения работ проекта, освоения 

финансовых ресурсов, определение функциональных обязанностей должностных лиц в 

контрольных точках (матрица ответственности), а также координация изменений по 

проекту в целом с учетом показателей эффективности проекта, рассчитываемых на 

каждой фазе проекта); 

– контроль ведения отчетности по проекту (планирование форм отчетности с 

указанием перечня работ, закреплением зон ответственности и полномочий за 

руководителями центров финансовой ответственности (ЦФО), сбор и передача всей 

информации о ходе реализации проекта). 

 

Рис. 1. Взаимосвязь процессов, входящих в систему внутреннего контроля 

инвестиционных проектов 

Вспомогательные процессы (закреплены за менеджерами среднего и низшего звена) 

 
контроль изменений (адаптация 

проекта к изменениям внутренней и 

внешней среды с сохранением 

намеченных приоритетов)  

 

контроль сроков реализации, 

фаз и этапов проекта 
контроль над  целевым 

использованием финансовых  

ресурсов (различных  инвестиций и 

затрат по смете)   

контроль качества проекта включает в себя: 

 контроль качества продукта, обусловленного соответствием 

рыночным потребностям и ожиданиям;  

 контроль качества разработки и реализации проекта, 

 контроль материально-технического снабжения проекта,  

 контроль качества выполнения работ по проекту. 

контроль за: своевременным 
выявлением рисков проекта, их 

оценкой и  разработкой 

мероприятий по  их устранению  

 

контроль отчетности о ходе 

выполнения проекта  

 

общий контроль изменений 

 
стратегический контроль 

инвестиционного проекта 

(определение разрывов в ходе 

выполнения проекта и стратегических 

целей предприятия) 

Процессы, входящие в СВК ИП 

 
Основные процессы (закреплены за менеджерами высшего и среднего звена)  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

«ИНТАЛЕВ: НАВИГАТОР» 

Куровская Е.А., Ильенко О.Н. 

Приазовский государственный технический университет 

 

Исходя из того, что экономическая среда весьма нестабильна, низка вероятность  

достижения поставленных целей в ограниченные сроки в рамках фиксированного 

бюджета, все в большей мере ощущается необходимость внедрения современных 

методов управления предприятием, в том числе АИСУ, позволяющих осуществить 

постановку и внедрение системы бюджетирования на предприятии. Этой теме 

исследования уделяли внимание Хруцький В.Е., Сизова Т.В., Малхасьян Ж., Хан Д.П., 

Матвеев А., Пужанова Е, которые исследовали ефективность бюджетирования на 

предприятиях. 

Внедрив систему бюджетирования, предприятие имеет возможность [1]: 

своевременно выявлять наиболее узкие места в управлении предприятием; быстро 

просчитывать экономические последствия при возможных отклонениях от плана и 

своевременно принимать эффективные решения; а также повысить управляемость 

предприятием. 

В качестве примера современного программного продукта можно предложить 

применяемое нами на одном из предприятий г.Мариуполя АИСУ группы компаний 

Инталев [2]. К заданиям, решаемым посредством «Инталев: Навигатор», относятся: 

реструктуризация существующей на предприятии системы управления (что особо 

актуально в условиях системного экономического кризиса); проектирование и 

внедрение системы сбалансированных показателей (ССП); разработка системы 

бюджетирования и полный цикл бюджетного управления (начиная от формализации 

стратегии по отдельным аспектам в качественных и финансовых показателях и 

завершая сбором фактических результатов бизнеса); проектирования и оптимизация 

бизнесс–процессов.  

К конкурентным преимуществам «ИНТАЛЕВ» можно отнести: сжатые сроки и 

фиксированные результаты каждого этапа постановки Корпоративной Системы 

Стратегического Управления (КССУ), благодаря РОСТ-технологии; разработанные 

шаблоны реально необходимых артефактов: создание Службы стратегического 

управления и регламентов бизнес-процессов ее работы, требования к системе 

http://www.intalev.ua/?id=46
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стратегической мотивации персонала, настроенная карта Сбалансированной системы 

показателей и панель стратегического управления - кокпит; специализированные 

программно-организационные решения, позволяющие интегрировать стратегию и 

управленческий учет в компании для ускорения формирования отчетности; 

концентрация внимания на методологии системы стратегического управления и её 

внедрении в практику менеджмента предприятия в виде программно-методического 

комплекса «ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор». 

Таблица 1 

Преимущества «Инталев:Навигатор» для целей стратегического бюджетирования 

Наимен. п /о Возможности программного обеспечения 

«Инталев:  

Навигатор

» 

Проектирования системы управления: 

 формализация стратегии; 

 проектирование ключевых показателей (KPI), показателей карты системы 

сбалансированных показателей (ССП); 

 разработка организационной, финансовой и других структур управления; 

 построение системы взаимоотношений с клиентами; 

 проектирование системы бюджетирования; 

 описание и оптимизация бизнес-процессов(во всех областях управления); 

 единая база данных комплексного проектирования всех подсистем управления.; 

Планирование: 

 ключевых показателей (показателей стратегической карты); 

 финансовых и нефинансовых показателей оперативной деятельности; 

 мероприятий по реализации инициатив (внедрению инноваций); 

Контроль реализации стратегии и достижения целевых значений показателей. Анализ 

отклонений.  

Необходимо максимально уменьшить влияние человеческого фактора на 

достоверность информации в системе учета, путем повышения интеллектуальности 

соответствующей АИСУ, что является очевидным фактом. С нашей точки зрения, 

рассматриваемое программное обеспечение делает это должным образом, так как оно 

отображает все основные модели компании: стратегию, карту ССП, оргструктуру, 

финструктуру и другие структуры, может спроектировать бизнес–процессы и 

осуществлять стратегическое управление при минимальном влиянии человеческого 

фактора. 

 

Литература: 

1. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно 
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КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

Латкин М.А., Прончаков Ю.Л. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Многие научно-технические проекты редко выполняют в установленные сроки и 

в размере выделенного бюджета. Это связано с возможностью наступления в ходе 

выполнения таких проектов различных рисков, которые приводят к материальным, 

временным, финансовым и другим потерям. Высокий уровень проектных рисков может 

существенно повлиять на достижение основных целей и результатов проекта, привести 

к увеличению его сметной стоимости и несвоевременному завершению, низкому 

качеству создаваемого продукта. Это способствует применению участвующих в 

проектах предприятий современных технологий управления проектами, проведению 

превентивных мероприятий по снижению негативного воздействия проектных рисков. 

Базовые процессы управления рисками проекта подробно описаны в общепринятых 

стандартах PMI по управлению проектами.  

Одним из эффективных инструментом управления рисками проектов считают 

карту рисков, которая состоит из перечня возможных проектных рисков, ранжируемых 

по вероятности наступления неблагоприятных событий и соответствующих потерь. 

Обычно менеджеры проекта сами устанавливают и адаптируют к конкретному проекту 

сочетания вероятности наступления, потерь и длительности воздействия 

неблагоприятных событий, на основании которых определяют уровень проектных 

рисков: допустимый, высокий, критический. 

Сформированную карту проектных рисков необходимо постоянно 

корректировать и изменять в зависимости от происходящих в ходе выполнения проекта 

событий. Многие риски уходят с завершением работ и этапов проекта, могут появиться 

новые риски, вероятность и последствия выявленных проектных рисков могут 

измениться в дальнейшем. Мониторинг проектных рисков следует осуществлять на 

протяжении всего жизненного цикла проекта и при внесении изменений в план 

управления проектом. Это позволяет определить величину резервного фонда по 

самострахованию проектных рисков для ликвидации негативных последствий 

непредвиденных событий в случае их наступления. 

Данный подход был применен в проекте создания комплекса воздушного 

наблюдения, выполняемым конструкторским бюро «Авиа», при формировании плана 

управления проектными рисками. 
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СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ 

Леус М.М. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

У сучасній економіці більшість господарських завдань розв’язується на основі 

певних проектів, тобто спочатку визначаються цілі, а пізніше робиться спроба 

досягнути їх з урахуванням часових, ресурсних та фінансових обмежень. Тому 

діяльність, яка пов’язана з розробкою, реалізацією та фінансуванням проектів є 

особливим видом господарської діяльності. Особливість такої діяльності виявляється в 

підвищених ризиках учасників інвестиційного проекту. Щоб знизити втрати від 

можливих прорахунків і забезпечити реалізацію проекту загалом, методологія 

управління проектами передбачає спеціальні заходи, пов’язані з урахуванням чинників 

ризику на всіх етапах реалізації проекту. Проектними ризиками вважається сукупність 

ризиків, що загрожують реалізації інвестиційного проекту та знижують його економічну, 

комерційну, бюджетну, соціальну, екологічну ефективність. 

Проектні ризики класифікують за такими ознаками: 

1. За фазами і етапами проектної діяльності ( ризики до інвестиційної та 

інвестиційної фаз). 

2. За можливістю чи неможливістю для учасників проектної діяльності впливати на 

чинники ризиків. Останні поділяють на внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні). До 

зовнішніх відносяться політичні ризики та ризики форс-мажорних обставин (стихійні 

лиха, пожежі, повеі, посухи).  

3. За можливістю захисту від ризиків розрізняють ризики, що піддаються 

страхуванню (покриваються за рахунок гарантій, страхування, резервних фондів) та 

ризики, що не страхують. 

4. Ризики поділяють також на динамічні та статистичні.  Динамічні ризики – ризики 

непередбачених змін вартісних оцінок проекту внаслідок зміни початкових 

управлінських рішень, а також ринкових або політичних ситуацій. Статистичні ризики – 

ризики втрати реальних активів через заподіяння збитків власності. 

Відповідно до цілей управління проектами розрізняють внутрішні та зовнішні 

ризики. До внутрішніх відносять: 1) ризик учасників  проекту – це ризик  свідомого чи 

змушеного невиконання учасниками своїх  зобов’язань, який можуть спричинити низька 

кваліфікація працівників, низький рівень фінансового стану, зміна керівництва та ін.; 2) 
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виробничий ризик – ризик, який може виникнути через низьку якість сировини, невчасне 

постачання, порушення екологічних стандартів та ін.; 3) управлінський ризик – ризик, 

який зумовлений низьким рівнем менеджменту та недостатнім рівнем досвіду 

управлінського персоналу; 4) збутовий ризик – ризик, який виникає внаслідок зменшення 

обсягів реалізації товарів та послуг і зниженням ціни на нього; 5) кредитний ризик – 

ризик невиконання  позичальником перед кредитором платіжних зобов’язань за 

кредитним договором; 6)  інші ризики. До зовнішніх ризиків відносяться: 1) політичний 

ризик – ризик, що виникає через дії влади, які спрямовані на обмеження проектної 

діяльності; 2) економічні ризики – ризики, які пов’язані зі зміною економічних умов 

(податкових, валютних, митних та ін.) реалізації проекту; 3) адміністративні ризики – 

ризики, які пов’язані з одержанням ліцензій від державних відомств (дуже часто 

одержання дозволів, угод пов’язане з корупцією, а також можлива відмова в отриманні 

тієї чи іншої ліцензії або зволікання щодо її отримання); 4) юридичні ризики – ризики, 

що пов’язані з недосконалістю нормативно-правової бази, арбітражно-судової системи, 

низькою якістю договорів, контрактів та інших юридичних документів. 

До основних методів  управління ризику відносять: 

1. Скасування ризику. Даний метод передбачає відмову або трансформацію 

діяльності, яка може спричинити  виникнення ризику.  

2. Контролювання ризику. Даний метод полягає у застосуванні певного комплексу 

заходів, спрямованих  на мінімізацію збитків, після того, як настала несприятлива подія. 

3. Страхування ризику передбачає зменшення збитків за рахунок фінансової 

компенсації зі спеціальних страхових фондів. 

4. Поглинання ризику. Цей метод застосовують тоді, коли збитки в результаті 

настання ризику є незначними і відповідальність несуть учасники проектної діяльності. 

Отже, рішення щодо інвестування інвестори приймають  орієнтуючись на прогноз 

майбутніх результатів. Ризик  існує тільки щодо подій,   які прогнозуються. Повністю 

захиститися від ризику неможливо. Ризик важко нейтралізувати повністю, але ним 

можна керувати, його необхідно зазадалегідь оцінювати, розраховувати, планувати, 

тобто розробляти заходи, які б знизили вірогідність настання небажаних подій при 

реалізації інвестиційного проекту. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПОДХОДА 

Лутай Л. Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

В процессе формирования планов часто прибегают к накопленному опыту 

выполненных проектов в конкретной  предметной области. Обращение к прошлому 

опыту позволяет почерпнуть много полезной информации для формирования плана 

выполнения нового проекта. Такой подход в планировании позволяет избежать 

рискованные и необдуманные решения.  

Таким образом, задача разработки методов и моделей планирования проекта на 

основании использования готовых технических и управленческих решений 

выполненных проектов является актуальной. 

Одним из подходов для использования накопленного опыта является метод 

прецедентов. В рамках данной работы предлагается использовать метод планирования 

проекта на основе прецедентного подхода. Укрупнённая схема метода представляет  

циклический процесс и состоит из нескольких этапов.  

Этап I. На первом этапе осуществляется предварительный отбор множества 

прецедентов. 

Постановка задачи для прецедента формируется в виде цели нового проекта. Цель 

проекта представляет собой вектор описания, состоящий из кортежей ({…,Сці,…} типа 

Сці=<н, з, в>, где н – наименование критерия; з – его значение; в - важность или 

информационный вес критерия. Проекты, попадающие в определённую отрасль, с 

целями, идентичными новому проекту  отбираются в предварительное множество 

прецедентов.  

По каждой цели необходимо: 

– определить критерии достижения цели - показатели, которыми оценивается 

результативность достижения соответствующей цели;  

– установить требования к критериям - требуемый уровень показателей, 

достижение которого будет говорить о достижении цели (об успешности выполнения 

функции или процесса). 

Этап II. Из сформированного предварительного множества выбирается по 

определённым критериям (показателям) и уровню достижения показателей наиболее 

близкий прецедент. Описание этого прецедента содержит  дерево работ ранее 
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выполненного и успешно завершённого проекта. Так как каждый проект является 

уникальным и сам по себе не предполагает наличие аналога, то можем рассматривать 

требования не только к проекту в целом, но и к его составляющим. Декомпозиция 

продукта проекта на составляющие позволяет искать аналогии на более низких 

уровнях. 

Этап III. Адаптируя полученные поддеревья работ составляющих проекта в 

соответствии с поставленными целями, а также, исходя из индивидуальных 

особенностей каждого проекта, формируем план нового проекта, предварительно 

выполнив композицию поддеревьев работ. 

Этап IV. После завершения текущего проекта производится оценка результатов 

проекта. В процессе оценки результатов определяется: 

– насколько достигнуты цели проекта,  

– насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в постановке 

задачи,  

– не имел ли проект какого-либо важного положительного или отрицательного 

эффекта, не учтенного ранее,  

– хорошо ли были подобраны средства (методы), 

– какие факторы способствовали успеху проекта и, какие мешали достижению 

цели, 

– сколько составляет стоимость завершённого проекта. 

Этап V. Новый прецедент в виде цели проекта (постановки задачи), описания 

нового решения (план, дерево работ), и индивидуальных особенностей, связанных с 

реализацией решения, записывается в существующее множество прецедентов.  

В данной работе рассматривалась задача разработки нового метода планирования 

проектов с использованием опыта управления выполненных проектов текущего или 

уже реализованного портфеля проектов с использованием прецедентов. Такой подход 

позволит найти среди множества структурированных технических и управленческих 

решений  наиболее подходящее решение для успешного планирования и реализации 

нового проекта. Степень близости между новым проектом и уже реализованным 

проектом позволит определить степень новизны нового проекта. Адаптируя 

технические и управленческие решения реализованных проектов, можно получить 

дерево работ для текущего рассматриваемого проекта. Это в целом позволит повысить 

эффективность процесса планирования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Лучшев П.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Испытания космической техники, как и большинства сложных технических 

систем (ТС), можно отнести к плохо формализованным и недостаточно 

структурированным динамическим процессам ввиду уникальности самого объекта 

испытаний, нестационарности процессов, нелинейности характера взаимосвязей, 

многоуровневой (иерархической) организации, многокритериальности решаемых задач. 

В процессе испытаний систем космических аппаратов (КА) тщательным 

проверкам подлежат не только конструкции систем, но и логика их работы, комплексы, 

образующиеся при взаимодействии исследуемой системы с внешней космической 

средой, смежными системами КА, центром управления полетов. При этом предметом 

анализа являются не только вещественно-энергетические, но и информационные 

потоки, реализуемые в рамках данных взаимодействий. Испытания являются составной 

частью цикла экспериментальной отработки, в процессе которого эволюционирует 

объект испытаний, содержательно изменяются технологические процессы испытаний. 

Сложность объекта испытаний, контрольно-измерительной и контрольно-проверочной 

аппаратуры (КИА и КПА), разнообразие видов и типов испытаний, информационная 

насыщенность процесса испытаний требуют полной автоматизации процессов 

испытаний. 

Предлагаемая проблемно-ориентированная информационная технология 

автоматизации испытаний систем электроснабжения космических аппаратов, 

обеспечивает выведение процессов разработки инструментального ПО за пределы 

итерационного цикла экспериментальной отработки объекта испытаний (рис. 1).  

Для оценки информационных характеристик проблемно-ориентированной 

технологии был выполнен сравнительный анализ с объектно-ориентированной 

технологией разработки методом функциональных точек 

В результате сравнения доказано, что при использовании разработанной 

проблемно-ориентированной технологии: 

– создается более сложный программный продукт с избыточной 

функциональностью. Рост объема кода при этом достигает 10 %; 

– повышается производительность труда за счет решения части задачи на 
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эффективном проблемно-ориентированном языке (ПОЯ), и разделения труда 

разработчика ПО и заказчика – разработчика объекта испытаний, что приводит к 

снижению суммарной трудоемкости работ примерно на 20 %; 

– программный продукт обладает хорошей масштабируемостью, поскольку при 

увеличении сложности сценарной составляющей программы (количества и объема 

сценариев, исполняемых автоматически) общая трудоемкость проекта растет 

незначительно. 

Испытания

Изменение ТП 
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Разработка ПО 
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Рис. 1. Процессы разработки ПО для испытаний систем КА при использовании ПОЯ 

 

Разработанное программное обеспечение для автоматизации испытаний систем 

электроснабжения КА, которое реализует на практике созданные методы и модели 

проблемно-ориентированной технологии, было использовано на всех этапах 

экспериментальной отработки спутников КС5МФ2, EgyptSat-1 от лабораторно-

отработочных испытаний до летных. 

В результате необходимо отметить, что трудозатраты, необходимые для 

проведения испытаний внедрения разработанного ПО сокращены, по меньшей мере, на 

2.5 человеко-месяца, а большая часть отладочно-проверочных задач решена без 

использования реальных физических устройств: СЭС, контрольно-проверочной и 

стендовой аппаратуры, тем самым обеспечена экономия их ресурса не менее 250 часов. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПІДБОРІ КОМАНДИ ПРОЕКТУ 

Лисенко Е.В., Лисенко Д.Е. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Оцінювання якості персоналу можливо виконувати за набором окремих критеріїв, 

які є сукупністю професійних і психологічних ознак персоналу. Для вирішення цієї 

задачі може бути застосовано кваліметричний підхід, при цьому мірою якості 

оцінюваного персоналу є досягнення найбільшої схожості розглянутого співробітника з 

портретом «ідеального» співробітника. При цьому, структура моделі оцінки буде 

складатися з наступного. Об'єктом оцінювання (Ob) є множина кандидатів на роль у 

проекті. Об'єктовий простір  R  складається з елементів: r1 – професійні якості 

кандидата; r2 – особистісні якості кандидата. Суб'єкт оцінювання (Sb) подано: 

«керівником»  Sb(r); експертом або групою експертів  Sb(e). Використовуються бази: 

B(hr) – ділові й особистісні якості (характеристики) кандидатів; B(fun) - функціональні 

залежності характеристик кандидата. Алгоритм оцінювання (Al1) формується на основі 

простору операторів: (com) - оператори порівняння; (int) - оператори згортки; (cl) - 

оператори класифікації. Логіки оцінювання: абсолютна L(abs) і відносна L(com). 

Методи оцінювання подібності: K(exp) – експертне оцінювання; K(evr) – евристичні 

процедури; K(nech) – елементи нечітких множин; K(mat) – математичні методи. 

Система оцінювання матиме вигляд  

S = {Ob{r}, Sb(r,e), B(hr, fun), Al, L, K, O}. 

Модель оцінювання матиме вигляд 

od = {Sb:{r}  Al(cl):K(exp)  B(hr),(com):K(mat)  

 (cl),K(evr):O(Se)  (com),K(mat):B(hr)  K(nech):O(Se)}. 

Семантична міра подібності Se поділяється на: Se1 – «подібність значна»; Se2 – 

«подібність за найбільш важливими ознаками»; Se3 – «подібність помірна»; Se4 – 

«подібність незначна». 

Сформована модель припускає виконання таких дій: проводиться експертна 

оцінка повноти й інформативності вихідних даних; реалізується властиво алгоритм 

аналізу й оцінювання; виконується процедура класифікації вихідної множини 

претендентів, результатом якої є виділення підмножини співробітників, найбільш 

близької до портрета «ідеального». 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Лысенко А.И., Сорокина И.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” 

 

В процессе принятия решений очень важное место занимает развитие методов 

экономико-математического моделирования и применение электронно-вычислительной 

техники. При наличии множества вариантов решений в каждой конкретной ситуации 

экономико-математические модели позволяют без перебора всех возможных вариантов 

находить при заданных условиях  самый лучший, то есть оптимальный вариант.  

Методы моделирования основывается на принципе аналогии (физической или 

абстрактной), т.е. возможности изучения реального объекта не непосредственно, а 

через рассмотрение подобного ему объекта. Каждое решение в процессе его подготовки 

и реализации может быть представлено в виде выполнения нескольких этапов: 

определение  возникающих  перед фирмой проблем; определение приоритета проблем 

по важности и установление очередности их решения; разрешение выбранных проблем; 

исполнение решений. Если разрешение выбранных проблем выполняется с помощью 

методов математического моделирования, то каждое решение детализируется более 

подробно: построение концептуальной модели решаемой проблемы (изучение 

ситуации и построение сценария ее функционирования, формулировка целей, 

формирование критериев и ограничений, выбор существенных факторов и 

формирование концептуальной модели, оценка адекватности концептуальной модели); 

разработка математической модели (разработка прикладной задачи моделирования, 

математическая формализация задачи, оценка адекватности математической и 

концептуальной модели); решение математической модели (разработка 

формализованной схемы процесса решения задачи и моделирующего алгоритма, ввод 

исходных данных и решение задачи с помощью программного обеспечения, анализ 

результатов расчета, оценка точности модели, принятие приемлемого решение). 

Эффективность принимаемых плановых решений зависит от обоснованности и 

объективности данных о возможных последствиях в будущем, выбираемых 

управленческих альтернатив в настоящем. 

Таким образом, единственным в настоящее время научнообоснованным 

способом ”просмотреть” варианты будущего, определить потенциальные последствия 

альтернативных решений и систематизировано их сравнить является моделирование, 

позволяющее использовать количественные методы анализа. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ В ПРОЕКТАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Мазуркевич О.І. 

Національна Металургійна академія Украіни 

 

Питання оцінки якості в проектах з високим ступенем невизначеності 

(інноваційні проекти, проекти ліквідації надзвичайних ситуацій, деякі маркетингові 

проекти, тощо) є недостатньо, з точки зору автора, формалізованими. 

Звернемось до словника-довідника з питань управління проектами, де „якість (у 

сфері управління проектами) – це те, що оцінює споживач, а не виробник; 

відповідальність за якість повинна бути адресною; для реального підвищення якості 

потрібні нові технології; підвищити якість можна тільки зусиллями всіх працівників 

підприємства; контролювати процес завжди ефективніше, ніж результат (продукцію); 

політика у сфері якості повинна бути частиною загальної політики підприємства.” [1]. 

Тобто навіть  у словнику-довіднику немає конкретного значення поняття якості.  

Автором пропонується розглянути модель трьох 

аспектів реалізації проекту (див.рис.1). На цьому рисунку 

якість – це якість продукту проекту, ресурси – той 

бюджет, який виділено на проект, та час  на реалізацію 

проекту. Коли  керівник проекту приймає проект, у нього 

вже є трійка даних, при чому усі ці дані можуть бути 

обчислені, яких достатньо для розрахунку якості проекту. 

Якість продукту може бути обчислено будь-яким, зокрема 

експертним, методом. Інші дані з початку мають числові 

значення. 

Оскільки якість проекту, на думку фахівців, має бути замовленою, тобто продукт 

проекту має відповідати вимогам до якості продуктів даного класу споживання, а також 

не повинно бути перевитрат часу й бюджету, то, виходячи з вищенаведеного, ми вже 

маємо усі дані для обчислення якості проекту. 

Але як же це все привести до значення якості проекту, якщо усі змінні мають різні 

розмірності? 

Для цього оцінимо так званий «запас інформаційної стійкості». 

Запас інформаційної стійкості проекту розраховуємо через граничне значення 

ентропії згідно до [2]. Тобто граничне значення ентропії в проекті розраховується за 

формулою 

Якість 

Час Ресурси 

Рис.1 
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 ( 1)

lim log kH n  , (1) 

де n  - кількість інтервалів, у рамках даної задачі - кількість можливих станів проекту 

(визначається кількістю контрольованих параметрів  і числом інтервалів, що виділяємо 

за кожним з цих параметрів). 

У нашому випадку ми обчислюємо три параметри ( k ): час, ресурси та якість 

продукту. Для вирівнювання інформативної значущості змін кожного з параметрів 

доцільно виділити рівну кількість інтервалів в їх областях припустимих значень. У 

цьому випадку кількість інтервалів 

 min , 1,...i in a i k   , (2) 

де ia  - область припустимих значень i -го контрольованого параметру. 

Тож число можливих станів проекту на початку його реалізації є kN n , а 

потенційний запас інформації у проекті 0 log kI n . 

Запас інформаційної стійкості проекту дорівнює 

 0 limI I H   (3) 

Або 

 1log log logk kI n n n   . (4) 

Саме запас інформаційної стійкості проекту показує, наскільки стійким є проект 

до впливів оточуючого середовища [2]. Та, окрім цього, оскільки запас інформаційної 

стійкості використовує усі параметри проекту, які забезпечують його якість, ми 

можемо дорівняти запас інформаційної стійкості проекту до якості проекту. Таким 

чином отримуємо, що якість проекту відповідає запасу його стійкості до впливів 

оточуючого середовища.  

Вперше одержано інструмент порівняння проектів за якістю, незважаючи на 

предмет проекту, його масштабність, тощо. З допомогою цього інструменту можна 

порівнювати різні проекти, а також проектні альтернативи одного й того ж проекту.  

 

Література: 

1. Словник-довідник з питань управління проектами. Бушуєв С.Д. Українська 

асоціація управління проектами. – К. Видавничий дім „Ділова Україна”, 2001. – 640 с. 

2. Об одном обобщённом критерии предельного состояния/ Храковская И.В., 

Антоненко С.В.//Надёжность и контроль качества. - 1990, №10. – сс. 8-11. 
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КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Манакова О.В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

В сучасних умовах економічної кризи підприємства малого бізнесу відіграють 

досить значну роль і на відміну від великих мають наступні переваги: вирішення 

проблеми безробіття; зниження соціальної напруженості; мобільність реагування на 

зміни в економіці;  здійснення діяльності за власні кошти, що виключає проблему 

надання кредитів; поповнення місцевих бюджетів. Все це обумовлює актуальність 

питання сталого розвитку малих промислових підприємств (МПП) і розробки 

комплексного механізму організаційно - економічного забезпечення їх сталого 

розвитку. Комплексний механізм організаційно - економічного забезпечення сталого 

розвитку МПП складається з двох блоків: економічного та організаційного.  Метою 

запропонованого механізму є забезпечення сприятливих умов для організації та сталого 

розвитку МПП. Основними складовими економічного блоку є механізми державної 

підтримки, управління фінансами та інвестиційними ризиками, всебічна державна 

підтримка, оцінка й управління ризиками МПП, а також комплексна методика 

економічного забезпечення сталого розвитку МПП. Організаційний блок складається з 

моделей процедури реєстрації підприємств малого бізнесу, а також організації 

Регіонального центру сприяння розвитку малому бізнесу (РЦСРМБ). 

Механізм державної підтримки запропоновано як урегульовану ієрархічну 

систему управління сукупністю державних фінансово - кредитних, податкових, 

організаційних важелів. Його особливістю є розподіл сукупності важелів за трьома 

рівнями ієрархії відповідно до сфер впливу, а саме фінансово - кредитна система, 

система оподаткування та організаційна система нефінансової підтримки малих 

підприємств.  Кожна із систем містить відповідний склад конкретних важелів впливу, 

які у сукупності створюють інструментарій державної підтримки сфери малого бізнесу.  

Що стосується управління ризиками МПП, то запропоновано ієрархічну модель 

процесу управління інвестиційними ризиками, яка складається з чотирьох послідовних 

рівней: 0 рівень – визначення організаційного контексту; 1 – якісний аналіз 

інвестиційних ризиків; 2 – кількісний аналіз окремих ризиків; 3- заходи щодо усунення 

або мінімізації ризиків; 4 – прийняття рішення про реалізацію або відмову від реалізації 

проекту. 
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Для ефективного управління фінансами було розроблено механізм управління 

фінансами, який складається з трьох послідовних етапів: фінансовий аналіз МПП; 

розробка фінансової стратегії МПП; фінансове планування. Кожен етап містить 

відповідні складові, які у сукупності створюють інструментарій управляння фінансами 

МПП. Метою комплексної методики економічного забезпечення сталого розвитку 

МПП є аналіз кон'юнктури ринку, проведення внутрішньо фірмового аналізу, 

проведення SWOT – аналізу і розробка стратегії подальшого розвитку МПП. 

Ієрархічна модель процедури реєстрації підприємств малого бізнесу, яка входить 

до складу організаційного блоку, створена з метою подальшої оптимізації процедури 

створення МПП різних організаційно –правових форм за допомогою методу сітьового 

планування. Реалізація моделі процедури реєстрації підприємств малого бізнесу 

допоможе  підприємцям - початківцям без втрати зайвого часу зареєструвати суб'єкт 

підприємницької діяльності і розпочати свою господарську діяльність. 

Розробка моделі організації Регіонального центру сприяння розвитку малому 

бізнесу (РЦСРМБ  дозволить більш поглиблено вивчати стан підприємств малого бізнесу 

в умовах мінливого економічного становища , а також проблеми, з якими вони стикаються 

у процесі своєї діяльності, виявляти основні перешкоди і приймати рішення щодо 

можливих шляхів їх усунення. Місія РЦСРМБ полягає в наданні підприємцям – 

початківцям консультаційної, організаційно – методичної допомоги в оформленні всіх 

необхідних пакетів документів на етапі створення малих підприємств, а керівникам вже 

діючих підприємств професійної кваліфікованої цілеспрямованої допомоги в питаннях 

виживання й стабільного розвитку власного бізнесу в умовах нестабільності 

зовнішнього оточення. 

При успішній реалізації запропонованого комплексного механізму організаційно - 

економічного забезпечення сталого розвитку малих промислових підприємств можна 

отримати наступні результати: швидке створення низки підприємницьких структур у 

сфері малого бізнесу, зокрема МПП, як рушійної сили в період виходу України із 

фінансової кризи; ефективне управління фінансами МПП; запобігання фінансових 

втрат при прийнятті того чи іншого проекту за допомогою своєчасної оцінки, а також 

ефективного управління інвестиційними ризиками; підвищення конкурентного 

потенціалу МПП; своєчасне запобігання настання загроз МПП; виявлення основних 

сильних та слабких сторін перед конкурентами, а також можливостей МПП для 

подальшої розробки стратегії розвитку; виживання й стабільний розвиток власного 

бізнесу в умовах нестабільності зовнішнього оточення. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Мартыненко И.О. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Упрощенная структура бизнеса под названием «туристическая деятельность» 

включает в себя туроператора, турагентство и туристов. Основная задача туроператора 

– формирование туристического продукта и подготовка его к реализации. Турист как 

субъект туристической деятельности взаимодействует во всех аспектах с 

турагентством, которое и реализует продукт туристической деятельности туроператора. 

Множество туристов в своем желании образуют входящий поток заявок, а 

туристическое агентство – структура, которая обслуживает эти заявки. Требования 

туристов можно свести к трем позициям: 1) пункт назначения – место; 2) время поездки 

– срок; 3) стоимость тура – цена. Если турист одновременно удовлетворяет все эти три 

позиции, т.е. имеет место строгая функция «И», то будем считать, что заявка 

удовлетворена. Если же хотя бы одна позиция из трех не удовлетворяет туриста, то 

заявка считается потерянной.  

Предположим, что каждое рабочее место в турагентстве имеет только одно место 

для ожидания, т.е. максимальное количество одновременно обслуживаемых заявок 

равно количеству рабочих мест n и столько же заявок может одновременно находиться 

в режиме ожидания. Если приходит турист, а в это время все рабочие места заняты 

обслуживанием и нет ни одного свободного места для ожидания, то такая заявка 

туриста теряется. 

Таким образом турагентство в любой момент времени t может находиться в 

одном из множества состояний s S , s = 1, 2n + 1. структура множества s может быть 

как однородной, так и более сложной, т.е. множество S разделено на подмножества 

1

m
k

k

S U S


 , которое в общем случае могут и пересекаться. 

Для описания эволюции туристического агентства в пространстве S будем 

использовать полумарковские случайные процессы, когда задана матрица переходных 

вероятностей {Pxy}, ,x y S , а время пребывания в состоянии x S  до перехода в 

состояние, описывается произвольной функцией распределения {Fxy(t), ,x y S }. 

В процессе функционирования туристического агентства в некоторые моменты 

времени необходимо принимать управленческие решения, которые обладают 

вероятностными и стоимостными характеристиками. Конечное множество управлений 

обозначим d D . Турагентство в процессе туристической деятельности при 
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нахождении в каком либо из состояний x S  либо при переходе из состояния в 

состояние приносит некоторый доход (расходы можно считать отрицательными 

доходами). Считаем, что при управлении d D на пеерход из состояния x в состояние y 

( ,x y S ) затрачено время ξ, то после завершения перехода начисляется 

непосредственный доход W( ,
d

x y ,
d

x y ). 

Таким образом модель – это следующая пятерка M = { S, P(x,y), Fxy(t), W( ,
d

x y , 

D}, в рамках которой можно решать например такие задачи: 

– стоимостная оценка варианта организации туристического агентства; 

– выбор оптимального варианта организации туристического агентства из 

некоторого множества заданных (либо возможных) вариантов, если известен целевой 

функционал; 

– выбор оптимально необходимого количественного и структурного набора 

рабочих мест для максимилизации прибыли туристического агентства и др. 

 

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОВНОТИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТІВ 

Філатова О.М. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Усі ланки державної влади України активізувалися з метою запобігти та 

послабити вплив світової фінансової кризи на соціальне, економічне, політичне 

становище в Україні. Органами державної влади всіх рівнів здійснюються конкретні 

заходи щодо стабілізації ситуації в країні, зокрема, для стабілізації фінансової системи 

держави. 

Зокрема Верховною радою України було прийнято низку Законів спрямованих на  

зменшення впливу світової фінансової кризи в окремих галузях економіки. Так, були 

прийняті Закон України від 25.12.2008 № 799-VI "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості 

населення", Закон України від 31.10.2008 № 639-VI "Про першочергові заходи щодо 

запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України", Закон України від 06.03.2008 № 137-VI "Про ратифікацію 

Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі 

України в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз", Закон України від 
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04.02.2009 № 923-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою 

поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою 

кризою", Закон України від 18.12.2008 № 694-VI "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної 

промисловості", Закон України від 25.12.2008 № 800-VI "Про запобігання впливу 

світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", 

Закон України від 04.02.2009 № 922-VI "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток 

агропромислового комплексу" та ін. 

Розглянемо деякі з них більш детально. 

31 жовтня 2008 року Верховною Радою України було прийнято Закон України 

«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України», метою якого є забезпечення 

конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації 

можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи, 

яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн. Для забезпечення механізму 

реалізації зазначеного Закону Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову 

«Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», якою тимчасово 

припинено проведення планових перевірок суб'єктів господарювання та установлено 

обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім 

перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення 

суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом 

господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за 

його бажанням. Відповідно до норм вищевказаного Закону, платникам податків для 

запобігання можливих збитків максимально надається збереження непрямої підтримки 

сільхозтоваровиробників за рахунок спеціальних режимів оподаткування податком на 

додану вартість, які не суперечать світової організації торгівлі. 

Зазначене досягається шляхом поширення режиму акумулювання 

сільськогосподарськими товаровиробниками коштів податку на додану вартість на всі 

операції по реалізації сільськогосподарської продукції, включаючи продаж молока й 

м'яса, на переробні підприємства. Додатково у податково-бюджетній політики 

планується передбачити затвердження бездефіцитного бюджету на 2009 рік. 
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УМОВИ Ї ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГІЙ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Мельнік Н.А. 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

 

Зростання динамізму і невизначеності зовнішнього середовища заставляють 

керівників вітчизняних промислових підприємств все частіше і частіше замислюватися 

про необхідність впровадження повного циклу процесу стратегічного управління, 

укрупнено який може бути представлений у вигляді наступних етапів: стратегічний 

аналіз, формування комплексу стратегій, реалізація стратегій. 

Теорія і практика стратегічного управління, що склалася, передбачає  формування 

корпоративної (ділової) стратегії діяльності підприємства на товарних ринках, в рамках 

якої на рівні тактичного і оперативного управління розробляються функціональні 

стратегії. Таким чином, комплекс стратегій являє собою ієрархічно розроблену ділову 

стратегію підприємства. 

Аналіз літератури показує, що в даний час більшою мірою увага приділяється 

питанням стратегічного аналізу і розробки стратегій. Проте, як свідчить досвід 

впровадження різних стратегій, найбільш критичним є процес управління реалізацією 

комплексу  стратегій. І наскільки добре не були б розроблені стратегії, останню крапку 

в успіху підприємства ставлять активні дії саме на стадії реалізації стратегій.  

На сьогоднішній день відсутній єдиний формалізований підхід до виділення 

етапів реалізації стратегії. Одними з першоджерел є автори М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоурі, які в першу чергу пов'язують процес реалізації стратегії із застосуванням 

довгострокових і тактичних планів, політик, процедур і правил. Автори А.А. Томпсон і 

А. Дж. Стрікленд продовжують концепцію попередників, додаючи нові етапи, 

наприклад, «введення найкращих практик і механізмів для постійного вдосконалення» 

(бенчмаркинг) і «здійснення стратегічного лідерства». Можна розглянути підходи і 

інших авторів, які в цілому доповнюють один одного. Та варто відзначити, що ж один з 

авторів не приділяє уваги питанням збалансованості ресурсного забезпечення процесу 

реалізації комплексу стратегій, т.т. відповідності ресурсного потенціалу промислового 

підприємства умовам реалізації комплексу стратегій. 

Тому нижче буде запропоновано схему реалізації комплексу стратегій 

промислового підприємства (рис. 1), в якій окрім конкретних етапів виділені умови 

його успішної реалізації.  



151 

 

Рис. 1. Основні умови і етапи реалізації комплексу стратегій промислового 

підприємства. 

 

Реалізація комплексу стратегії промислового підприємства відбувається в умовах 

обмеженості ресурсів і мінливості довкілля підприємства. Стратегія є реалізацією 

комплексного підходу, що забезпечує збалансованість діяльності підприємства і 

розподілу ресурсів, визначення загального напряму розвитку і рівня успішності 

підприємства. 

З одного боку, процес реалізації комплексу стратегії промислового підприємства 

включає реалізацію короткострокових, середньострокових і довгострокових стратегій. 

З іншого боку, це комбінація різних процесів, що мають короткостроковий характер на 

шляху досягнення стратегічної мети підприємства. 

Не применшуючи значення ресурсів як базису у ході реалізації комплексу 

стратегій промислового підприємства, відзначимо, що сама по собі їхня наявність не є 

гарантом досягнення будь-яких цілей. Не менш важливою, на наш погляд, є здібність 

підприємства мобілізувати ресурси у ході реалізації стратегій. 
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ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ МАРКЕТОЛОГОВ КАК РЕМАРКЕТИНГ 

ПРОФЕССИИ 

Мельников С.М., Голованова М.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Кризисные явления в экономике Украины вынуждают собственников и топ-

менеджеров предприятий принимать антикризисный пакет действий и, в первую 

очередь, сокращать затратные статьи бизнеса. К сожалению, начинают сокращения 

именно с отделов маркетинга. 

Проблема имеет два аспекта: 

1. Для руководителя предприятия понятие «отдел маркетинга» тождественно 

понятию «отдел рекламы». 

2. Сами маркетологи связывают свою профессию с «освоением» рекламных 

бюджетов предприятия. 

Причинами такого положения дел, на наш взгляд, являются  низкая 

маркетинговая культура бизнес-сообщества и слабая профессиональная подготовка 

маркетологов. 

Для повышения статуса профессии Украинская ассоциация маркетинга (УАМ) 

совместно с преподавателями Вузов внедряет систему профессиональной 

сертификации маркетологов.  

Сертификация - это определение квалификационной пригодности маркетологов 

путем сдачи квалификационного экзамена на знание Международного процессуального 

Кодекса ICC/ESOMAR, стандартов качества маркетинговых исследований УАМ, на 

подтверждение практических умений в области маркетинговой деятельности.  

Предлагается двухуровневая система сертификации: 

1. Базовый уровень для студентов и недавних выпускников Вузов. 

Экзамены данного уровня подтверждают квалификацию согласно следующим 

должностным функциям: 

– менеджер по маркетингу; 

– менеджер по организации маркетинговых исследований; 

– менеджер по рекламе.  

2. Управленческий уровень для специалистов, имеющих опыт работы. 

Структура экзаменационного билета содержит блок теоретических вопросов и 

практическое задание, которое защищается соискателем перед экзаменационной 
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комиссией. Для работы в экзаменационной привлекаются руководители маркетинговых 

агентств и служб маркетинга ведущих предприятий, руководители областных 

организаций УАМ, ведущие научные работники и преподаватели маркетинга. 

После успешной сдачи квалификационного экзамена соискателю вручается 

сертификат установленного образца. 

Программа сертификации позволит украинским специалистам получить 

квалификационный статус, отвечающий высоким требованиям профессии, 

позиционировать себя на рынке труда, а руководителям предприятий получить 

подтверждение знаниям и способностям своих сотрудников. 

Получение сертификата студентами Вузов даст возможность получить более 

независимую и объективную оценку знаний и в свою очередь претендовать на 

получение интересной и со временем высоко оплачиваемой работы.  

В заключение отметим, что данная система сертификации будет иметь успех при 

всесторонней поддержке бизнеса и признания сертификата, как документа, 

подтверждающего высокий уровень подготовки специалиста-маркетолога. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ 

Михайловська О.В. 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

 

Одним із способів створення конкурентних переваг поліграфічних підприємств є 

перебудова та оптимізація бізнес процесів на основі впровадження автоматизованих 

систем управління адміністративно – господарською, фінансовою і виробничою 

діяльністю. Рівень автоматизації управління і використання для цього різних 

комп'ютерних систем залежить від загального рівня розвитку підприємства, включно з 

його технічним, інформаційним і кадровим забезпеченням, а також від специфіки 

конкретного регіону.  

Останнім часом більш широке застосування знаходять спеціалізовані системи, 

створені для управління поліграфічним виробництвом. Частка подібних систем серед 

загальної кількості становить більше 20% і продовжує стрімко зростати.  

Універсальні та спеціалізовані системи вирішують приблизно однакові завдання, 

а їх відмінністю є функціональне наповнення. Більш складні системи характеризуються 

високим рівнем надійності роботи, можливістю апаратного з'єднання з поліграфічним 

устаткуванням, взаємодією з іншими системами, наприклад DISO, ASystem, HiFlex, 
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Prinance, які призначені для середніх або великих поліграфічних підприємств. Невеликі 

підприємства використають відносно прості системи, наприклад «Ад'ютант», 

PrintEffect й PrintSmith.  

На формування інформації, котра описує замовлення, значно впливає структурна 

організація поліграфічного підприємства. Варто пам'ятати, що система автоматизації 

управління - це інструмент для підвищення ефективності управління бізнесом і його 

конкурентоздатності. Будь - який інструмент сам по собі проблем не вирішує. Невірно 

організована структура буде затримувати збір інформації, або навіть впливати на 

виникнення помилок, що в свою чергу призводить до технологічних або фінансових 

втрат, зниження ефективності виробництва та інших негативних наслідків. 

Зарубіжний досвід свідчить про те, що резервом швидкості і якості роботи 

поліграфічного підприємства є швидка і плавна передача її з однієї технологічної ланки 

(операції) на іншу, і саме це складає значну частину успіху сучасної поліграфії. Але 

дані заходи неможливі без використання комп’ютерних систем, тому робочий потік – 

це комп’ютерне поняття, його впровадження дозволяє говорити про сучасні 

інформаційні технології, так звані ІТ – процеси. 

На даний час поліграфічні підприємства все ширше використовують програмний 

продукт "1С:Поліграфія 8" - спільне галузеве рішення фірм «1С» і «Армекс». 

Рішення призначено для автоматизації підприємств, сферою діяльності яких є 

виробництво й продаж різної поліграфічної продукції (листівок, запрошень, квитків, 

папок, буклетів, брошур, книг, тощо). До таких підприємств можна віднести: друкарні, 

рекламні агентства, поліграфкомбінати, копі - центри.  

Даний продукт дозволяє автоматизувати різні ділянки поліграфічного 

підприємства: від обліку матеріалів до планування виробництва. Система надає нові 

переваги поліграфічному підприємству, а саме: оперативно працювати із замовниками, 

вести автоматизований розрахунок калькуляцій на продукцію, планувати запаси 

матеріалів на підприємстві, підвищити ефективність роботи менеджерів і персоналу, в 

цілому, тощо. Загальновідома фірма Heidelberg декілька років розробляла інформаційну 

систему підтримки робочого потоку, котра об’єднує можливості всіх типів 

інформаційних систем в поліграфії (Prinect). Але лише практика продажів 

продемонструє, що переважніше в поліграфії – суперсистема, або набір окремих  

інформаційних систем підтримки робочого потоку. В будь якому разі, як світова 

тенденція, так і перші кроки по впровадженню подібних систем в нашій країні, 

безумовно, свідчать про широке застосування їх в майбутньому. 
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ПОДСИСТЕМА ДИАГНОТИКИ МОТОРИКИ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПУТЁМ РЕГИСТРАЦИИ ИХ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 

Миланов М.В., Семенив Д.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Применение компьютерных технологий в современной медицине определяется 

острой необходимостью в повышении качества диагностической деятельности 

медицинских работников, при создании сети диагностических центров, оснащённых 

современной аппаратурой и компьютерами, широком их использовании врачами. 

Разнообразие форм и большой объем информации, а также сложность анализа и 

принятия решений на её основе обусловливают широкое привлечение ЭВМ в 

медицинскую практику.  

Проект нацелен на повышение эффективности диагностики моторики органов  

желудочно-кишечного тракта путём регистрации их биопотенциалов с помощью 

прямого и обратного преобразования Фурье, за счет созданного программного 

обеспечения для медицинского прибора «Электрогастрограф микропроцессорный  

ЭГГ-МП01».  

Работа связана с методом компьютерной диагностики в гастроэнтерологии, 

которая включает дополнения по методике исследований, и инструмент, который 

позволяет врачу сделать диагноз, опираясь на данные экспериментальных 

исследований. Отсюда следует актуальность темы, которая направлена на исследование 

и разработку программного обеспечения для усовершенствования существующих 

систем на основе собранного аналитического обзора  в гастроэнтерологии и 

расширения спектра доступных услуг. Разработанная компьютерная система позволяет 

производить ввод информации на каждого конкретного больного в формализованную 

компьютерную историю болезни (КИБ), её редактирование, распечатывание, а при 

необходимости и передачу по локальным или глобальным вычислительным сетям; 

проведение диагностических исследований в соответствии с принятым к действию 

индивидуальным планом обследования пациента; проведение обработки результатов 

обследования и подготовка материалов для врачебной постановки диагноза; ведение 

текущей статистики на рабочем месте врача. При этом  учитывались все пожелания 

медицинских специалистов к оформлению и удобству приложения, что в свою очередь 

дало возможность создать качественный дружественный интерфейс.  Спланированная 

математически алгоритмическая схема и программный продукт, который позволяет 
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получить объективную оценку желудочно-кишечных заболеваний и является целью 

проекта в целом. 

Разработанная подсистема осуществляет регистрацию сигналов биопотенциалов 

органов ЖКТ с помощью прямого и обратного преобразования Фурье, проводит из-

мерения разности сигналов биопотенциалов между близко расположенными 

электродами, что позволяет минимизировать погрешность, обусловленную кожно-

гальваническим эффектом. По спектрограммам, по графикам зависимости потенциалов 

от частоты, количественной оценке распределения модулей приведенной 

электрической активности, и временным диаграммам судят о патологических 

нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Разработанная подсистема относится к медицинскому приборостроению и может 

быть рекомендована при проведении диагностики моторики и параметров ЖКТ 

беззондовым методом. В соответствии с целью исследования изучаются различные 

спектральные характеристики исследуемой волны желудка. Проводится частотный 

анализ: наличие нескольких ритмов в частотных диапазонах ЖКТ, доминирующий 

ритм, устойчивость ритма, смена ритмов в зависимости от внешних воздействий. 

Кроме того, изучаются различные амплитудные (мощностные) характеристики 

снимаемого сигнала. Преимуществом предлагаемого метода, включающего в себя  

способ регистрации и обработки сигналов биопотенциалов отведений ЖКТ, по 

сравнению с известными, является его гибкость в части возможности оперативной 

перестройки границ частотных диапазонов узкополосной фильтрации, возможности 

применения многократной обработки исходного массива данных по различным 

отделам ЖКТ, проведения количественной оценки интенсивности электрической 

активности различных отделов ЖКТ. Устройство для реализации указанного способа 

обладает расширенным динамическим диапазоном и возможностью компенсации 

кожно-гальванического эффекта. Для исследования подготовка больного не требуется. 

Созданная система позволяет улучшить качество клинической диагностики 

нарушений моторной функции кишечника в послеоперационном периоде у больных 

после объёмных операций на органах брюшной полости, а также индивидуализировать 

лечебную тактику и качественно влиять на результаты лечения. 

Своевременное выявление и ликвидация расстройств моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта позволяет снизить количество осложнений и 

неудовлетворительных результатов лечения у больных как терапевтического, так и 

хирургического профиля с различной патологией пищеварительного тракта. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИЩОЇ ШКОЛИ США З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕСОМ 

Мірзодаєва Т.В. 

Українсько-американський гуманітарний інститут 

„Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні” 

 

Концепція надання американської освіти ґрунтується на безперервній освіті 

(навчальний процес – "ступінь за ступенем"), модульності та всебічності викладання 

базових дисциплін. Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсінський 

Міжнародний Університет (США) в Україні” (ВМУУ) існує з 24 квітня 1997 р. як 

спільний вищий заклад освіти з колективною власністю, засновниками якого є 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Україна), 

Вісконсінський Міжнародний Університет (США) та ректор УАГІ ВМУУ – 

Романовський Олександр Олексійович. Заснування УАГІ ВМУУ є символом 

співробітництва та взаємодопомоги двох країн – США й України, важливою подією у 

розвитку довгострокових дружніх двосторонніх відносин. 

ВМУУ - член Асоціації навчальних закладів України недержавної форми 

власності, колективний член міжнародної громадської організації «Міжнародна 

кадрова академія», Американської Торгівельної Палати та Європейської асоціації з 

підтримки ринкової економіки. Навчання студентів за спільною українсько-

американською освітньо-професійною програмою - бакалавр з адміністрування 

бізнесом і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності іздійснюється за 

інтегрованим українсько-американським навчальним планом, що поєднує типові 

українську бакалаврську програму за спеціальністю "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" та американську університетську програму "Business 

Administration" (з наголосом на міжнародний менеджмент). Поряд з 

висококваліфікованими викладачами українського компоненту навчального плану 

УАГІ ВМУУ залучає до роботи відомих у США викладачів із визнаних університетів  

та коледжів Сполучених Штатів для викладання гуманітарних курсів, курсів 

спеціальної підготовки та підприємництва для студентів України. Крім того, УАГІ 

ВМУУ пропонує такі освітньо-професійні програми: американські програми – бакалавр 

з адміністрування бізнесом та магістр з адміністрування бізнесом, українська програма 

– магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Для абітурієнтів, які не 

мешкають у Києві, професіоналів та управлінців, що не мають змоги присвятити час 
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очному навчанню, та бажають отримати ступінь бакалавра чи магістра з управління 

бізнесом (BBA, MBA) УАГІ ВМУУ запроваджує два модулі навчання: очні заняття 

(ввідна та екзаменаційна сесії) та дистанційні заняття (в режимі он-лайн). 

Концепція утворення та існування УАГІ ВМУУ полягає в запозиченні передового 

світового досвіду вищої школи США з підготовки фахівців в галузі організації 

підприємництва та управління бізнесом й гармонійного його поєднання з досягненнями 

української освітньої системи для підготовки національної управлінської еліти[1]. 

Використання під час навчання англійської мови - мови міжнародного бізнесу - дає 

можливість студентам УАГІ ВМУУ безпосередньо залучитися до світової скарбниці 

знань, потрапити у світ ІНТЕРНЕТ, реально реалізувати себе в майбутній професійній 

діяльності в галузі міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності. 

При успішному навчанні студентів за українською та американською програмами 

досягається головна мета УАГІ ВМУУ - надання одночасно українського та 

американського бакалаврського рівнів вищої освіти за необхідною для незалежної 

України спеціальністю. Таким чином організоване навчання дає можливість не тільки 

поглибити професійну підготовку студентів, але й покращити їх гуманітарну освіту. 

Можливість вчитися й проходити стажування за кордоном наближує їх до реальних 

умов їх подальшої професійної діяльності. 

Студенти УАГІ ВМУУ мають можливість навчатися та проходити стажування в 

університетах-партнерах США та Західної Європи, з якими УАГІ ВМУУ має угоди про 

взаємовизнання навчальних кредитів і дипломів[2]. Центр INTERNET вузу відкриває 

доступ до віртуальних баз даних світу: бібліотек, інформаційних центрів, зарубіжних 

видавництв, архівів часописів та наукових журналів, забезпечує дистанційні технології 

навчання, з'єднує УАГІ ВМУУ з колегами й партнерами в усьому світі. 

Навчання, практика та стажування за кордоном (Англія, Німеччина, Голландія, 

США) – важливі складові освітніх програм в УАГІ ВМУУ, що допомагають 

абітурієнтам гармонійно увійти в світове студентське товариство. 

Література: 

1. Романовський О., Пивоварова О. Аналіз та формування експериментальних 

освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності на основі використання вибраних курсів програм з 

управління бізнесом (Business Administration) американських університетів і коледжів // 

Рідна школа, №6 (929), 2007. – С. 3-18. 

2. http://www.wiuu.edu.ua/index_ua.html 

http://www.wiuu.edu.ua/index_ua.html
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ У РОБОТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД КРИЗИ 

Мирна О.Ю. 

Полтавський університет споживчої кооперації України 

 

За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, до кінця 2009 

року очікується, що кількість безробітних у світі зросте до 210 млн осіб, що стане 

новим світовим “рекордом” безробіття за останні 30 років. 

У дослідженні «Ернст енд Янг» про вплив економічної кризи на українські 

підприємства близько 80% із 143 компаній-учасниць підтвердили, що їх бізнес вже 

відчуває на собі вплив економічного спаду. Рішення, прийняті у цей час визначають 

майбутній успіх чи провал. Серед найбільш важливих є ті, які стосуються організації 

праці. Оскільки для більшості підприємств, витрати на працівників становлять більше 

50% від загальних операційних витрат, крім того персонал має прямий вплив на 

продуктивність. 

У зарубіжній практиці є успішний досвід провадження програм допомоги 

співробітникам, що стане ефективним і у діяльності українських підприємств. Дані 

програми- це комплекс профілактичних заходів, що здійснюються на робочому місці і 

спрямованих на своєчасне виявлення і вирішення, як робочих, так і особистих проблем 

працівників. Ці проблеми можуть включати в себе: здоров'я, питання пов'язані з 

роботою, подружні відносини, сімейні проблеми, фінансові, наркологічних або 

емоційні складності.  

Основні цілям відносяться: конфіденційна допомогу співробітникам та їх сім'ям у 

вирішенні психологічних, наркологічних (юридичних і фінансових) питань; 

рекомендації роботодавцю по покращенню умов праці, підвищення продуктивності.  

Перевагами є своєчасна конфіденційна оцінка і допомогу у вирішенні проблем 

співробітників; зниження травматизму і кризового ризику; поліпшення продуктивності, 

розвиток робочого і соціального партнерства; конкретна турбота про співробітників та 

їх сім'ях, розвиток моралі та мотивації; зниження плинності кадрів та інструмент 

аналізу і поліпшення умов праці і продуктивності. 

Отже, для виконання проектів та програм у процесі функціонування підприємства 

ефективне управління персоналом є одним з найважливіших завдань, особливо у період 

фінансової кризи. Програми допомоги співробітникам є дієвим методом покращення 

роботи працівників. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Митченко И.А., Райкова Е.Ф. 

ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» 

 

Двадцать первый век - время стремительного внедрения передовых информационных 

технологий во все сферы человеческой деятельности и, особенно, в системы управления 

государством, крупным производством, деятельностью корпораций и фирм, а также и в 

малое предпринимательство. Информационные технологии оказывают существенное 

влияние на бизнес-процессы предприятия. Сегодня практически невозможно 

представить себе эффективную работу специалистов современной фирмы без 

автоматизированных систем управления, обеспечения, анализа, централизованного 

хранения и доступа к информации, работу без компьютера, сетей, информационных 

систем, Интернет. Чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними 

потоками информации, улучшать ее качество, компании прибегают к помощи, 

предлагаемой современными информационными системами и технологиями. 

Управление информацией с помощью информационных технологий и использование 

информационных систем стало одним из наиболее важных элементов эффективного 

управления. Выгоды использования информационных систем и информационных 

технологий самые разнообразные - успешное управление, изменение и 

совершенствование процессов, разработка стратегий и т.д. 

Но, несмотря на все неоспоримые выгоды, многие компании современного мира, 

находят введение информационных технологий сложным процессом, 

сопровождающимся большим риском, издержками и проблемами, связанными с их 

функционированием. Основными рисками использования информационных 

технологий являются информационные риски, которые определяются как опасность 

возникновения убытков или ущерба в результате применения компанией 

информационных технологий.  

Работа по минимизации информационных рисков заключается в предупреждении 

несанкционированного доступа к данным, а также аварий и сбоев оборудования. 

Процесс минимизации информационных рисков следует рассматривать комплексно: 

сначала выявляются возможные проблемы, а затем определяется, какими способами их 

можно решить. Как показывает опыт многих российских компаний, наиболее 

успешные стратегии предупреждения таких рисков базируются на трех основных 
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правилах: доступ сотрудников к информационным системам и документам компании 

должен быть различен в зависимости от важности и конфиденциальности содержания 

документа; компания должна контролировать доступ к информации и обеспечивать 

защиту уязвимых мест информационных систем; информационные системы, от 

которых напрямую зависит деятельность компании (стратегически важные каналы 

связи, архивы документов, компьютерная сеть), должны работать бесперебойно даже в 

случае кризисной ситуации.  

Кроме этих мер для снижения риска на предприятиях высоко оснащенных 

современными информационными технологиями следует проводить сертификацию и 

внедрение стандартов в области защиты информации и управления рисками. 

На сегодняшний день для эффективного управления информационными рисками 

разработаны специальные методики, например методики международных стандартов 

ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; а также национальных стандартов NIST 800–30, 

SAC, COSO, SAS 55/78 и некоторые другие, аналогичные им. В применении стандартов 

также различают качественные и количественные методы оценки и управления 

рисками. К качественным методикам управления рисками на основе требований ISO 

17799 относятся методики COBRA,  RA Software Tool, КОНДОР+.  

К программным продуктам, реализующим количественные методики оценки 

рисков относится, в частности, программы ГРИФ, разработанная компанией ООО « 

Диджитал Секьюрити» (Digital Security). 

Основными целями большинства подобного рода программного обеспечения 

являются: формализация и автоматизация процедур анализа и управления рисками; 

оптимизация расходов на средства контроля и защиты; комплексное планирование и 

управление рисками на всех стадиях жизненного цикла информационных систем; 

сокращение времени на разработку и сопровождение корпоративной системы защиты 

информации; обоснование эффективности предлагаемых мер защиты и средств 

контроля; управление изменениями и инцидентами; поддержка непрерывности бизнеса; 

оперативное принятие решений по вопросам управления безопасностью и пр.  

Помимо перечисленных мер необходимо организовать на предприятии 

соответствующую службу риск-менеджмента или обеспечить наличие специалиста в 

этой области; проработать сценарии проникновения извне во внутреннюю 

информационную сеть и принять соответствующие меры для предотвращения 

несанкционированного доступа; подготовить запасные информационные мощности; 

обеспечит преемственную работу кадров. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКСПОРТУ ОСВІТИ 

Михайлов Г.М., Соколова О.Є. 

Національний авіаційний університет 

 

На сьогодні сформовано світовий ринок освітянських послуг, на якому торгують 

продуктами, статусами, іменами, та насамперед, послугами по отриманню вищої 

освіти. Річний об’єм продаж складає  50-60 млрд. $ США, кількість споживачів –  

декілька мільйонів чоловік. За даними СОТ освітянськими експортними операціями 

займаються 130 країн. Лідер – США, де ця діяльність є п’ятою по значущості статтею 

експорту економіки. Україна займає на цьому ринку 12 місце з числом іноземних 

студентів біля 35 тис., річний дохід при цьому складає 124 млн. $, або 0,17% від об’єму 

світового ринку освітніх послуг. Наведені цифри не означають що у нас низький рівень 

освіти, а говорять про те, що необхідно оцінити ринкові переваги та недоліки і 

зрозуміти як вони співвідносяться з вимогами глобального ринку. 

До переваг можна віднести достатньо великий досвід навчання іноземних 

студентів; фундаментальність успадкованої від радянських часів освіти, яку здебільше 

вдалося зберегти; дешевизну освітніх послуг. До недоліків слід віднести безпеку життя 

іноземних студентів; мову викладання; та, інфраструктуру надання послуги, зокрема 

розвиток інформаційних технологій. Саме тому, коли йдеться про забезпеченість 

інформаційними технологіями процесу надання освітніх послуг, треба враховувати, що 

одним з шляхів наближення рівня вітчизняної освіти до стандартів, що пропонує 

Болонська декларація стосовно вимог розширення доступу до вищої освіти, 

підвищенню академічної мобільності студентів, безперечно є застосування 

інноваційних технологій, зокрема – телематики.  

Телематика – це деякі транзакції в інформаційному просторі. Сфера прикладних 

задач телематики охоплює досить широкий  спектр послуг доступу до інформаційних 

ресурсів, передачі аудіо  і відео повідомлень, який знаходиться в постійному розвитку. 

Телематичні послуги можуть досить суттєво впливати на забезпечення паритетності 

між центром та регіонами по відношенню доступності якісного навчання. В 

телематичному навчанні поєднуються всі форми традиційної освіти: лекції, семінари, 

консультації, ділові ігри, спільна робота між керівниками та студентами, які працюють 

над проектами, виконання індивідуальних завдань, контроль пройденого матеріалу. 

Важко переоцінити можливості телематики коли йдеться про спільну наукову роботу 

навчальних, наукових, дослідних та виробничих закладів. Відповідно, тут запитані різні 
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комунікаційні сервіси: публікація навчальних матеріалів на сайтах навчальних центрів, 

спілкування на тематичних форумах і по електронній пошті, передача потоків 

мультимедійних даних, аудіо  і відео конференцзв’язок . 

Запорукою впровадження новітніх технологій, безсумнівно є підкріплення цього 

процесу відповідним фінансуванням. Потрібна програма бюджетного фінансування 

розробки офіційних курсів навчальних дисциплін, які повинні бути видані в 

друкованому, аудіо та  відео форматі, та на електронних носіях. За кожний придбаний 

примірник матеріалів з таких дисциплін, або реєстрацію на офіційному сайті 

навчального закладу де розміщено офіційний курс дисципліни, відсоток з прибутку 

повинен бути сплачений розробникові. Це вирішить проблему якісного навчально-

методичного забезпечення навчального процесу та доступність до навчальної 

літератури. 

Для забезпечення впровадження в навчальний процес таких курсів дисциплін 

необхідне відповідне технічне обладнання та устаткування аудиторій. Можливо для 

цього потрібна буде цільова програма закупівель стандартного сумісного обладнання і 

підготовки персоналу для навчальних закладів.  

Окремо слід виділити проблему формування загальнодоступних електронних 

бібліотек, як державних, так і в навчальних закладах. Дотепер, замість цього, маємо 

огидну практику підміни електронних бібліотек електронними каталогами, відсутністю 

можливості дистанційного користування електронними версіями видань минулих і 

навіть теперішніх років. Це, нажаль, має місце навіть коли йдеться про бібліотеку ім. 

Вернадського.  

Як бачимо з викладеного, необхідна нова освітня концепція розвитку 

інформаційних технологій в освіті, в рамках якої буде приділено увагу суттєвому 

збільшенню комп’ютерного парку з вільним доступом в мережу Інтернет і вільним 

доступом до цих комп’ютерів студентів під час як самих занять, так і підготовки до 

них, підвищенню грамотності в області телематики студентів і викладачів і 

впровадженню нових програмних продуктів які підвищують мобільність надання 

освітніх послуг та комунікативність учасників освітнього  процесу а також 

забезпечення умов для заохочення провідних науково-педагогічних працівників до 

розробки і впровадженню офіційних курсів дисциплін, які можуть викладатися за 

допомогою таких інформаційних технологій. Це забезпечить конкурентоспроможність 

української освіти, в протилежному випадку Україна ризикує перетворитися з країни 

що експортує освітні послуги в країну – колонію освітніх послуг. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Михайлов Г.Н., Соколова Е.Е.  

Национальный авиационный университет 

 

Образование входит в перечень торговых услуг Генерального договора ВТО. 

После вступления Украины в эту организацию тенденция к импорту образования 

усилилась. Значительный рост конкуренции ужесточает требования к качеству 

национального образовательного продукта, к его профессиональной конвертации, 

учебному содержанию, условиям обучения студентов. Большое значение имеет также и 

соотношение цена – качество. Для обеспечения конкурентоспособности наших ВУЗов 

необходимы определенные финансовые инвестиции в образовательный сервис: 

улучшение компьютерного парка и свободного доступа в Internet; обновление 

лабораторного оборудования; улучшение оснащенности учебных аудиторий и 

состояния общежитий. При этом финансовые затраты на улучшение качества 

образовательной инфраструктуры не должны повлечь за собой роста цены за обучение. 

Достичь решения этой задачи возможно путём автоматизации особо трудоемких задач 

организации учебного процесса, применяя специализированную совокупность 

программ, предназначенных для хранения, передачи и обработки информации в 

процессе работы ВУЗа, так называемые "Автоматизированные информационные 

системы" (АИС). АИС, используемые сегодня, либо недостаточно полно охватывают 

круг задач  ВНЗ - (NetSсhool), либо избыточно сложны ("ХроноГраф"), либо, пусть 

хорошо, но выполняют лишь одну задачу ("Ректор"). C целью устранения этих 

недостатков, возникла необходимость разработки новой информационной системы, 

которая учитывала бы все современные нормативно – правовые аспекты деятельности 

ВНЗ и была способна обмениваться данными с другими системами. К реализации 

проекта АИС "Кенариус" в Институте воздушного транспорта НАУ привлекались 

студенты и разработка отдельных модулей и алгоритмов стала отличным способом 

будущим специалистам применить полученные знания на практике. 

В качестве хранилища информации "Кенариус"  использует свободную СУБД 

Firebird, что обеспечивает централизацию хранения данных и широкие возможности по 

сопряжению системы с другими программами, например DP2000 (база данных заказа 

дипломов выпускников), которая не является клиент-серверной и не поддерживает 

экспорт данных. Возможности программы "Кенариус" допускают одновременную 
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работу  нескольких операторов, т.к. хранение данных в технологии клиент-сервер 

централизовано, критические поля защищаются, безопасность и конфиденциальность 

данных обеспечивается тонкой настройкой прав доступа пользователей и 

журналированием изменений важных полей, а  экспорт необходимых данных 

производится в требуемом формате, при этом собранная база данных остается 

доступной в дальнейшем для поддержания её в актуальном состоянии, а также для 

генерации различных документов, таких как: списки групп в учебные журналы, данные 

в медучреждения, различные статистические отчеты и справки выдаваемые отделом 

кадров или деканатами, отчёты оперативного контроля состояния выполнения 

финансовых контрактных обязательств студентами, сводные ведомости успеваемости 

учебных групп, которые формируются на основании семестровых ведомостей, 

гражданско-правовые договора с привлекаемыми со стороны педагогическими 

работниками. 

 В состав ИС "Кенариус" входит модуль "Хранилище документов" цель которого, 

в широком смысле,- хранение файлов с сопутсвоющей мета-информацией 

(информацией об информации). В данном случае хранятся скан-копии документов в 

формате Djvu, которые доступны для всех пользователей системы и могут быть 

найдены по ключевым словам, при необходимости распечатаны, а также обычные 

(.doc) файлы - например шаблоны бланков, справок, ведомостей и т.п. Исчезает 

необходимость хранить светокопии каждого документа. "Кенариус" может решать 

множество других задач, например: возможность преподавателям оставлять в "анкете" 

учащихся текстовые комментарии; составление расписания; ведение электронного 

журнала оценок и посещаемости, что позволяет публиковать эти данные в Internet, 

генерировать итоговую ведомость в конце семестра в пятибалльной или в модульной 

системе. Фактически, если АИС "Кенариус" не обладает возможностью генерировать 

какие-либо документы, то исправление этой ситуации не занимает много времени 

благодаря функциональной гибкости базовой программы. 

Реализация проекта АИС "Кенариус" показала, что возможна ситуация, когда 

сложнее оказывается не разработка, а внедрение, при этом повышение экономической 

эффективности работы учебного заведения напрямую зависит от человеческого 

фактора, управление которым есть основным вопросом менеджмента ВУЗа.  

Из вышесказанного можно сделать вывод: создание АИС для учебного процесса 

являет собой трудоёмкую задачу, но в случае её решения затраты окупаются благодаря 

экономии  рабочего времени, за счёт  её использования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИСПЫТАНИЙ 

Михнич Б.Б. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Качество конечного продукта и снижение трудозатрат на его разработку и 

изготовление является предопределяющим фактором успешной организации 

производственного процесса. Рассмотрим, каким образом можно объединить эти, 

казалось бы, противоположные показатели в процессе автоматизации испытаний. 

Рассмотрим более детально языково-ориентированный подход, на примере 

программного обеспечения автоматизации испытаний подсистемы данных платформы 

микро-спутника EgyptSat-1[1]. Разработка безотказного и безопасного оборудования – 

итерационный процесс, отличительной особенностью которого является проведение 

многократных тестовых отработок с возможной последующей доработкой 

конструкторской документации в соответствии с полученными результатами тестов. В 

случае дальнейшей модификации разрабатываемого агрегата может потребоваться 

коррекция тестов. Такие стендовые испытания подлежат автоматизации, что позволяет 

снизить трудозатраты и повысить качество тестовой отработки. Однако в условиях 

постоянно вносимых изменений в разрабатываемый агрегат финансовые и временные 

затраты на разработку новых тестов или доработку существующих могут быть 

неоправданно высокими, а разработка программного обеспечения превратится в 

перманентное перепроектирование. 

В классическом методе разработки совместная работа программиста и эксперта 

длится на этапе проектирования, разработки и отладки сценарной части проекта, при 

этом создается и отлаживается не столько программный код, сколько содержательное 

наполнение технологического процесса испытаний. Данного недостатка лишен 

языково-ориентированный подход, когда работа программиста и эксперта разделена – 

программист пишет главную программу, а эксперт разрабатывает сценарии испытаний 

самостоятельно. 

Конструктор Workflow Designer, используемый для проектирования рабочих 

потоков сценариев испытаний, не привязан к Visual Studio [2]. Поэтому стало 

возможным использовать его в среде собственного приложения и поставлять систему, 

включающую рабочие потоки, и позволяющую пользователям настраивать ее под свои 

нужды. В разработанной системе (рисунок 1) существует возможность предоставить 

технологу пустой рабочий поток в качестве шаблона и при помощи панели 



167 

Рис. 1. Редактирование сценария испытаний 

 

 

 

инструментов, 

включающей специальные 

действия, которые 

отвечают предметной 

области, самостоятельно 

конструировать новые 

рабочие потоки, добавляя 

эти действия или 

разрабатывая собственные. 

Помимо этого, Workflow 

поддерживает 

динамическое обновление 

моделей во время 

исполнения – эта 

особенность даёт возможность оператору динамически изменять ход текущего 

испытания, не перезапуская весь процесс заново. 

Таким образом, говоря об автоматизации технологического процесса тестовой 

отработки при разработке сложных агрегатов и оборудования, обобщим 

характеристики, которыми должна обладать система, дабы подвергнуться 

автоматизации с применением рассматриваемой технологии: 

– объект должен иметь интерфейсное подключение к ПК; 

– объект должен быть управляемым посредством драйверов; 

– необходим однозначный список команд управления и информационных команд 

реагирования. 

Языково-ориентированный подход в сочетании с современными средствами 

разработки программного обеспечения позволил разработать адаптируемый 

программный продукт, который в дальнейшем можно использовать не только для 

автоматизации стендовых испытаний малых космических аппаратов, но и для 

управления другими сложными системами. 

Литература: 

1. Михнич Б.Б. / Испытание оборудования и агрегатов. Новый подход в процессе 

автоматизации технологических процессов. – Оборудование и инструмент для 

профессионалов №3/113 2009 Серия металлообработка, стр. 52-54. 

2. C# и платформа .NET 3.0 / Эндрю Троелсен – Издательство: Питер, 2008. 



168 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 

ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

Можарова З.М. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Податкові відносини як один із видів суспільних відносин зумовлені зміною 

форми власності, переданням її частини в користь держави або перерозподілом самої 

державної власності, а відтак вони потребують чіткої правової регламентації, 

подальшого вдосконалення і зміцнення гарантій як прав платників податків,так і прав 

податкових органів . 

Правові відносини з приводу утримання податків виникають між органами 

стягнення і платниками податків. У цих відносинах залежно від різних причин іноді 

порушуються права платників податків. Відтак реалізація їхніх прав немислима без 

належної юридичної охорони і захисту. Необхідність у цьому настає тоді, коли виникає 

місце порушення прав або виявляється реальна чи потенційна перешкода до їх 

здійснення. Отже, питання закріплення у законодавстві дієвих та ефективних способів 

захисту прав платників податків є завжди актуальними. 

До традиційних же способів захисту прав платників податків відносяться судовий 

та адміністративний  порядок захисту прав. 

Повноваження органів державної податкової служби України під час здійснення 

ними владних повноважень щодо розгляду скарг платників податків урегульовані 

нормами Закону України від 21.12.2000 року № 2181 –ІІІ «Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», 

а також  нормативно-правовими актами - наказом Державної податкової адміністрації 

України від 11.12.1996 року № 29 «Про затвердження положення про порядок подання 

та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями», який 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.12.1996 року під № 723/1748. 

Статтею 67 Конституції України чітко визначено обов'язок кожного громадянина 

України сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 

Разом з тим, поряд з обов'язком сплачувати податки платники податків наділені 

певними правами, зокрема, оскаржувати у разі незгоди рішення податкового органу 

щодо застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень. У той же час 

положення про порядок розгляду скарг платників податків не обмежує права платника 

податків чи громадянина для захисту своїх законних інтересів безпосередньо 

оскаржити рішення державних податкових адміністрацій у судовому порядку. 
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Під час розгляду скарги податковим органом здійснюється перевірка законності і 

обґрунтованості оскаржуваного рішення на підставі вивчення сукупності документів, а 

саме: акта перевірки, за результатами якої прийнято рішення, що оскаржується; 

рішення про застосування фінансових санкцій; розпорядження про зупинення операцій 

з розрахункового та інших рахунків, відкритих для платника податків у банку або іншій 

кредитній установі; інкасового доручення (розпорядження) про безспірне стягнення 

коштів з рахунків платника податків або його кредиторів; протоколу про 

адміністративне правопорушення та постанови у справі про це порушення; зауважень 

та пояснень, якщо вони були подані особою під час перевірки і розгляду матеріалів 

перевірки та прийняття рішення, а також висновків державної податкової адміністрації 

щодо податкових зауважень і пояснень. Розглядатися можуть й інші наявні документи і 

дані, що засвідчують обставини справи. 

У податкових правовідносинах одна із сторін – податковий орган, будучи 

наділений державно-владними повноваженнями, вказує на необхідну поведінку іншій 

стороні, а іноді і вживає заходи державного примусу. Це зумовлює встановлення 

особливих гарантій для охорони і захисту прав і законних інтересів платників податків 

у податкових правовідносинах. Такі гарантії повинні бути спрямовані на відвернення 

суб’єктивізму у трактуванні державної доцільності, відвернення свідомого порушення 

закону, попередження помилок внаслідок недостатньої кваліфікації виконавців. 

Тому, відділи апеляцій державних податкових адміністрацій укомплектовано 

досвідченими висококваліфікованими працівниками, у тому числі і юристами. Тому 

платники податків, які мають сумніви щодо правомірності застосованих до них 

податковими органами фінансових санкцій або адміністративних стягнень, повинні у 

першу чергу звертатись до відділів апеляцій, де їх скарги буде обов'язково об'єктивно 

розглянуто. А у випадках незгоди підприємства, установи, організації, громадянина з 

рішенням державної податкової адміністрації (інспекції), яка розглядала скаргу, таке 

рішення може бути оскаржене в судовому порядку в термін, передбачений 

законодавством України. 

Таким чином, поряд з наявними правами платників податків одним з головних 

обов’язків суб’єктів господарювання є забезпечення фінансовими ресурсами молодої 

держави, розумно поєднуючи надані нам законами права та обов'язки. 

Налагодження партнерських відносин між державною податковою службою i 

платниками податків – юридичними та фізичними особами має велике значення в 

умовах проведення податкової реформи, вдосконалення порядку адміністрування 

податків i зборів та формування високого рівня податкової культури населення. 
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ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В ПРОЕКТАХ 

Молоканова В.М., Сивопляс Ю.В. 

Національна Металургійна академія України 

 

Існує багато моделей управління організаційними інтелектуальними активами. 

Різні моделі і теорії інтелектуального капіталу являють собою узагальнення практики 

управління факторами вартості в конкретних організаціях, що визнається дослідниками 

і практиками. Тому кожна модель унікальна і відображає специфіку своєї організації  

Але узагальнюючи основні положення визначено, що проект, як тимчасове 

підприємство, складається з матеріальних активів і інтелектуального капіталу. 

На жаль жодна з розглянутих моделей не пов’язана з інтелектуальними активами, 

що створюються під час реалізації проекту. Знання перетворились в один з основних 

факторів створення нової вартості, яка повинна враховуватись у плануванні та звітності 

проекту. Проблема оцінки цих факторів виникла спершу в інформаційно-насичених 

організаціях де об’єм інтелектуального потенціалу вище ніж об’єм матеріальних 

активів.  

Методологія проектного управління накопичила досвід невизначеності прийняття 

управлінських рішень відносно внутрішніх інновацій (ВІ) у сфері управління 

інтелектуальними активами (ІА).  До них можна віднести наступні задачі, які 

розглядаються за основними функціями управління: 

а) планування, організація, контроль і регулювання процесів створення і розвитку 

ВІ саме через ІА, 

б) організація, контроль, регулювання процесу руху інформаційного потоку що 

циркулює не тільки у середині проекту, а й у зовнішнім середовищі, 

в) планування, організація, контроль процесу формування прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, 

г) планування, організація, контроль, регулювання процесів використання ВІ у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі проекту. 

В проектах доречно розглядати ІА в портфелі внутрішніх інновацій проекту через 

підсистему управління портфелем прав на ІА та підсистему управління 

комерціалізацією ІА і оціночною діяльністю щоб раціоналізовано  використовувати ІА 

проекту. 

Накопичений опит і знання про інтелектуальний капітал (ІК) на сьогодення 

визначає загальні підходи, розробити відносно єдину структуризацію ВІ в проектах. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ КРУПНЫХ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ 

Морозов В.В., Осетрин К.Н. 

Университет экономики и права «КРОК» 

 

Управление проектами в современных условиях бизнеса требует от 

девелоперских компаний использования четких механизмов управления портфелями 

проектов, позволяющих определить оптимальный размер и состав портфеля и 

обеспечить его выполнение с максимальной прибыльностью, в минимальные сроки и с 

наименьшим риском. Рассмотрению этих вопросов посвящена тема доклада. 

Разработка проекта, который может быть успешно реализован, не является 

сегодня достаточным. Поскольку законченный продукт должен генерировать доходы, 

превышающие стоимость его разработки и производства, проектный менеджер должен 

учитывать все элементы, способствующие успеху на рынке. Эффективность проекта – 

это категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. В 

связи с этим необходимо оценивать эффективность проекта в целом, а также 

эффективность участия в проекте каждого из его участников. 

С самого начала конфигурация портфеля проектов и его обоснованность должна 

быть оценена с финансовой точки зрения. Необходим финансовый анализ исходных 

допущений и предположений. Этот анализ должен продемонстрировать окупаемость 

инвестиций в каждом из включаемом в портфель проекте до того, как переходить к 

этапам планирования и организации его выполнения, требующих значительных 

капиталовложений. 

Руководитель проекта совместно с офисом управления проектами должны 

учредить систему оценки эффективности работ по проекту и приступить к 

отслеживанию установленных графиков выполнения работ и соответствия затрат на 

проект утвержденному бюджету, текущее совершенствование процессов выполнения 

проектов и его согласованности с другими проектами.  

В докладе будет рассмотрено использование концепции модели «время до 

прибыли» и модели «время до вывода на рынок» в процессе моделирования основных 

процессов управления портфелем проектов. Будущее неопределенно. Изменяются 

рынки, изменяются цели, изменяются критерии успеха. В этом динамичном мире более 

адекватным критерием успеха проекта является «время до прибыли». Этот критерий 

включает как период затрат, так и период возврата инвестиций. 



172 

Модель «время до прибыли» открывает для руководителя портфеля проектов 

несколько новых возможностей. Добавление дополнительных источников ценности к 

содержанию проекта может увеличить время или стоимость вывода продукта на рынок 

или исполнение внутренних проектов, уменьшающих затраты. Однако она может 

сократить время достижения прибыли.  

В модели «время до вывода на рынок» руководитель портфеля проектов 

управляет сроками и стоимостью достижения заранее определенных результатов. Если 

изменения этих результатов определяются изменениями в окружении, то они либо 

игнорируются, либо проект должен быть переосмыслен. В подходе «время до вывода 

на рынок» руководитель портфеля проектов и проектный менеджер каждого проекта 

управляют затратами проекта, в подходе «время до прибыли» объектом управления 

становится движение денег («кэш фло»).  

Финансовая ориентированность процессов управления портфелем проектов 

должна обеспечивать, по возможности, чтобы все проводимые работы вносили свой 

финансовый вклад в итоговые результаты работы компании. Проводимый анализ 

затрат на работы должен при этом обеспечивать выбор наиболее экономически 

эффективных способов их выполнения. Перечисленные процессы также имеют 

отношение к этапам выполнения проекта, его завершения и закрытия. 

Управление проектом по модели «время до вывода на рынок» заглядывает вперед 

только до времени выдачи продукта. От проектных менеджеров не ожидается, что они 

должны быть озабочены той прибылью, которую принесет продукт. В модели «время 

до прибыли» команда управления проектами мотивируется достижением бизнес целей. 

Содержание проекта включает будущие продажи и команда управления проектом 

отслеживает вероятность достижения бизнес целей. При этом цели каждого из 

проектов рассматриваются не только в начале фазы планирования и могут быть  

пересмотрены в процессе фазы реализации по мере поступления дополнительной 

информации. В модели «время до прибыли» проектный менеджер постоянно 

контролирует вероятность достижения бизнес целей, поскольку все проектные решения 

базируются на критерии максимизации будущей прибыли. 
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ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ 

Москвиченко И.М., Чебанова Т.Е. 

Одесский национальный морской университет 

 

Финансово-инвестиционный анализ инновационной деятельности морских портов 

является важным инструментом качественного обоснования большинства разделов их 

бизнес-планов и одним из составляющих анализа их финансового состояния, оценки их 

экономического потенциала, обоснования плана инвестиционной и инновационной 

деятельности, финансового плана и оценки риска. 

Практика деятельности морских портов показывает, что без широкого приме-

нения методов, процедур и методик финансово-инвестиционного анализа не 

представляется возможным получить объективные, полные и достоверные результаты о 

текущем и будущем состоянии портов, которые часто осуществляют инновационные 

проекты. Рассмотрим одно из направлений инновационного анализа - оценку риска в 

инновационные проекты морских портов. При изучении вопросов, ассоциируемых с 

риском в долгосрочном инвестировании (а в морских портах в основном преобладают 

именно долгосрочные инвестиции), особое внимание необходимо уделять  разработке 

теоретического и организационно-методического обеспечения аналитических работ. На 

практике может быть ситуация, когда морской порт будет оценивать риск каждого 

отдельного варианта реального инвестирования.  

Анализ уровня проектного риска может использоваться в качестве основы для 

понимания вклада рискованности конкретного инновационного проекта в общую 

рискованность морского порта. Оценка риска может основываться на субъективных 

суждениях, использовании экспертных оценок и приемов сравнительного анализа. 

В финансово-инвестиционной деятельности морских портов, осуществляющих в 

основном долгосрочные инвестиции в инновационные проекты, в предпроектных ис-

следованиях могут быть рекомендованы процедуры количественного измерения 

проектного риска, которые широко используются в международной практике 

инвестиционного менеджмента, одним из эффективных инструментов аналитического 

обоснования рациональных управленческих решений, принимаемых в морских портах,  

может быть дерево решений. Этот метод может быть использован в том случае, когда 

результаты одного решения влияют на последующие. 

Одним из направлений совершенствования методики анализа инновационной 

деятельности в современных условиях является определение роли и места 
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инновационного анализа в бизнес-планировании. 

В современных условиях хозяйствования бизнес-план является незаменимым 

инструментом обоснования комплекса управленческих решений, связанных с 

реализацией стратегических установок и расширением деятельности морских портов, 

реконструкцией и техническим перевооружением портов, созданием в них новых  

подразделений, освоением новых сегментов рынка, разработкой инновационных 

программ. Одним из важных направлений инвестиционного анализа в морских портах 

является правильное определение рыночной стоимости и структуры их 

инновационного потенциала и размера интеллектуального капитала. Для того чтобы 

показать потенциальному инвестору «интеллектуальные активы», поскольку этот 

фактор является чрезвычайно значимым исходя из будущих перспектив, необходимо 

оценивать интеллектуальный капитал совокупностью таких показателей: 

1) человеческий капитал, воплощенный в работниках в виде опыта и знаний, 

способностей к нововведениям, а также в общей культуре, философии фирмы, ее 

внутренних ценностях, культуре управления; 

2) технологический (структурный) капитал - техническое и программное 

обеспечение, патенты; 

3) потребительский капитал, включая деловую репутацию и связи с 

потребителями, торговые марки, связи.  

Все эти части капитала определят ценность морского порта и в значительной мере 

сформируют его рыночную стоимость. При определении стоимости и учете 

интеллектуального капитала следует знать его специфические признаки: 

– он не является материальным в традиционном понимании; 

– он находится одновременно в формах запаса и продукта; 

– он сохраняется и накапливается в специфических, нетрадиционных формах; 

– его стоимость формируется исходя от использования в будущем; 

– он формируется на основе его составляющих за счет синергетичного эффекта; 

– он является основным компонентом определения стоимости современных 

предприятий. 

Специфичность интеллектуального капитала обусловливает необходимость 

разработки особого подхода к его отражению в учете. Предмет исследования, которым 

является интеллектуальный капитал, давно вызывает многочисленные дискуссии в 

мировом экономическом сообществе, которые сводятся к необходимости 

усовершенствования учета, даже к изменению его парадигмы, и внесению изменений в 

финансовую отчетность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Навроцкая Н.Г. 

Академия таможенной службы Украины 

 

На современном этапе экономического развития Украины для многих 

отечественных предприятий актуальной проблемой является повышение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности с учетом изменений 

внешней и внутренней среды организации. 

Следует отметить, что формирование системы управления на отечественных 

предприятиях опирается больше на опыт, аналогию, стандартные решения и интуицию, 

чем на строгую методологию и методику, базирующуюся на научных методах и 

принципах менеджмента и маркетинга. 

Такой подход приводит к негативным явлениям и необратимым процессам, 

отрицательно сказывающимся на эффективности системы управления предприятием. 

Под «эффективностью системы управления» принято понимать результат ее 

функционирования, обеспечивающий предприятию в условиях конкуренции 

достижение поставленных целей при наименьших затратах на управление.  

Исходя из данного определения, анализ экономической эффективности 

предполагает вычисления абсолютной и сравнительной эффективности затрат 

производства.  

Абсолютная эффективность, рассчитываемая по каждому анализируемому 

объекту, характеризует общую величину эффекта, который получается в результате 

совершенствования системы управления производством.  

Сравнительная эффективность дает возможность определить преимущества того 

или иного варианта по сравнению с другими, а также степень приближения выбранного 

варианта к оптимальному.  

В наиболее общем виде эффективность системы управления представляет собой: 

отношение эффекта, полученного в результате ее совершенствования, к 

производственным затратам. Поэтому главной задачей экономического анализа на 

предприятии является выявление эффекта, который должен определяться, прежде 

всего, тем, с какой степенью система управления производством способствует 

достижению главных целей организации. В этой связи результаты совершенствования 

системы управления производством должны отражаться в экономии всех видов 
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ресурсов. 

Для определения эффективности необходимо выбрать критерий, в соответствии с 

которым можно судить, эффективна ли система управления предприятия и если да, то в 

какой степени. 

Для количественного выражения эффективности критерий должен 

характеризоваться определенным числовым выражением (показателем) и 

соответствовать оцениваемому явлению, быть универсальным и простым в 

применении, давать однозначную и полную оценку. 

С учетом указанных требований, к показателям, характеризующим систему 

управления, можно отнести следующие коэффициенты: ритмичности производства; 

экономичности аппарата управления; качества выполнения управленческих функций; 

оперативности работы аппарата управления; стабильности кадров. 

Наряду с общими критериями (показателями) эффективности, необходимо 

выявить также и частные критерии, которые помогали бы на различных стадиях 

проектирования системы управления определять наиболее эффективные направления 

разработки и внедрения мероприятий по ее совершенствованию. 

К таким показателям следует отнести коэффициенты:  

– использования рабочего времени; 

– использования квалификации;  

– условий труда. 

Выбор наилучшего варианта системы управления, максимально приближенного к 

оптимальному, - это комплексная задача, решить которую можно только путем 

глубокого организационно-технического и социально-экономического анализа 

производства в целом. Следовательно, эффективность системы управления 

предприятием не может быть определена каким-то одним показателем. Необходимо 

разработать целую систему показателей, так как экономическая эффективность 

системы управления производством проявляется, главным образом, в косвенном, а не в 

прямом эффекте. Она сказывается в улучшении результатов работы предприятия 

благодаря более рациональной организации производственно-хозяйственной 

деятельности. Вместе с тем, повышение уровня организации системы управления 

создает благоприятные условия для повышения эффективности производства в целом 

при снижении удельных затрат на аппарат управления. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ БУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Назарова Г.В. 

Харківський національний економічний університет 

 

Особливою рисою сучасного етапу розвитку економіки України є повернення до 

політики передачі державного майна в приватну власність, створення публічних 

акціонерних товариств, розвиток корпоративних відносин. Процес формування, 

погодження та реалізації цілей учасників корпоративних відносин є проблемним і 

складним через їхню різноспрямованість, яка пов’язана з розмежуванням функцій 

управління та володіння. Тобто управління акціонерним товариством відбувається в 

умовах постійного перетину інтересів акціонерів (власників), керівництва й інших 

зацікавлених осіб (персоналу, фінансових установ, держави тощо). Тому актуальним 

питанням є організація управлінської діяльності керівних органів на основі 

інноваційних засад, метою чого є збалансування цілей та потреб учасників 

корпоративних відносин для стабільної ефективної роботи підприємств. 

Теоретико-методологічним базисом дослідження зазначеної проблеми є праці 

закордонних та вітчизняних науковців і фахівців в сфері корпоративного управління: 

Р. Аккофа, М. Хесселя, Л. Євенка, А. Воронкової, Л. Довгань, В. Гриньової, В. 

Євтушевського, З. Шершньової, О. Ястремської. Проте, питання взаємодії між 

керівними органами акціонерного товариства з метою надійності і ефективності іх  

роботи не дістали належного наукового висвітлення й обґрунтування і потребують 

подальшого дослідження. 

Учасниками корпоративних відносин є особи та групи осіб, інтереси яких 

пов’язані з діяльністю акціонерного товариства та які зацікавлені в певних результатах 

діяльності товариства. Конкретні інтереси учасників корпоративних відносин 

зумовлюються формами їхнього інвестування у корпорацію, ступенем участі в 

управлінні та контролі діяльності компанії й іншими ознаками, що характеризують 

сутність зв’язків таких учасників з товариством і очікуванні користі від його діяльності.  

Ключем у порозумінні власників, менеджерів та інших учасників корпоративних 

відносин є  співпадіння цілей вищого менеджменту акціонерного товариства (суб’єкту 

управління) та інтересів усього товариства (об’єкту управління). Визначимо принципи, 

які відображають інтереси усіх учасників корпоративного управління і  об’єднують 

власні та корпоративні цілі:  
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– цілісність і системність – тільки діючи як цілісна система, сукупність 

взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, можуть бути досягнуті як власні, так і 

корпоративні цілі; 

– динамічність, безперервність та адаптивність – для успішної діяльності 

товариства процес управління має здійснюватися постійно та безперервно і вміти 

пристосовуватися до мінливих цілей та умов; 

– ефективність і економічність – отримання максимальної вигоди неможливе без 

ефективного використання людських і матеріальних ресурсів; 

– узгодженість – для досягнення спільних цілей має існувати баланс інтересів та 

потреб; 

– єдність стратегії і тактики  – реалізується через вибір певної поведінки керівних 

органів, що забезпечує ефективне здійснення процесу постановки і досягнення цілей 

компанії; 

– демократизація, партисипативність та особиста зацікавленість – прийняття 

рішень у корпоративному управлінні обов’язково повинно базуватися на досягненні 

балансу інтересів усіх учасників корпоративних відносин; 

– звітність – включає в себе зобов’язання перед акціонерами (правління та 

наглядова рада повинні бути підзвітними акціонерам), нагляд (рада директорів та 

інвестори повинні мати можливість для ефективного моніторингу діяльності 

менеджменту). 

– справедливість та об’єктивність – забезпечення прав акціонерів та інших 

учасників корпоративних відносин; 

– розподіл повноважень та збалансованість - чіткий розподіл участі кожного у 

процесі досягненні загальної мети. 

Система управління є складним механізмом, який забезпечує баланс інтересів 

менеджменту, акціонерів та усього товариства у конкурентному ринковому 

середовищі. Сьогодні найбільш ваговими чинниками успішної роботи органів 

управління публічних акціонерних товариств є якісні характеристики самих членів цих 

органів та система особистісної мотивації. Враховуючи нестабільну економічну, 

політичну ситуацію в країні, на останні слід звернути особливу увагу. Подальшого 

розвитку потребують дослідження питань удосконалення мотивації праці членів 

органів управління та впровадження інноваційних форм винагороди,  а також питання 

розподілу функцій, повноважень та ефективної взаємодії елементів системи 

управління. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДОРОЖНІМ РУХОМ 

Нефьодов Л.І., Байдакова О.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Необхідна продуктивність будь-якої системи досягається або шляхом її фізичного 

розширення, або шляхом кращого управління нею. Стосовно дорожнього руху, 

оптимальне регулювання на існуючій вулично-дорожній мережі (ВДМ) дозволяє 

упорядкувати рух, використовуючи резерви пропускної спроможності і тим самим 

сприяти підвищенню продуктивності системи. 

Завданнями регулювання дорожнього руху є запобігання (або ліквідація) 

збуренням, що виникають в транспортному потоці, і забезпечення його ефективності. 

Методи і засоби вирішення вказаних завдань можуть бути різними. Вони залежать від 

конкретної дорожньої ситуації, параметрів потоку і зводяться до організації стабільного 

швидкісного режиму на перегонах дороги і пріоритетного проїзду на перехрестях. 

Впорядкування руху на перегонах досягається за рахунок інформаційного 

забезпечення водія, введення відповідних обмежень і удосконалення автоматизованих 

систем управління дорожнім рухом (АСУДР). 

Зараз існують системи управління світлофорами, здатні здійснювати ефективне 

управління транспортними потоками. Вони мають багато функцій, необхідних для 

ефективного управління. Проте, в умовах недостатнього фінансування неможливо 

обладнати кожне перехрестя такою системою управління внаслідок її дорожнечі. 

Вирішенням проблеми представляється ідея об'єднати декілька перехресть в 

єдину мережу, яка управлятиметься сучасною системою управління, встановленою на 

ключовому (найнавантаженішому) перехресті. Причому перемикання сигналів 

світлофора на кожному подальшому перехресті повинно відбуватися з такою 

затримкою в часі, щоб автомобілі, що під'їжджають від ключового перехрестя, встигали 

проїхати кожен подальший в певному швидкісному режимі без гальмування на 

червоний сигнал світлофора – в режимі «зеленої хвилі». 

Результати експлуатації автоматизованих систем управління дорожнім рухом, що 

створюють такий режим руху, в Москві, Торонто, Лондоні, Мюнхені і інших містах 

показують, що в зонах дії систем «зелена хвиля» одночасно збільшується швидкість 

руху, знижуються затримки транспортних засобів і число зупинок перед перехрестями, 

зменшуються час поїздок і кількість ДТП, а також об‘єм забруднення довкілля. 
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На ключовому перехресті встановлюється автоматизована система управління 

дорожнім рухом 4-го покоління, а на перехрестях, що примикають до нього, до наявних 

систем управління додаються додаткові пристрої, які дозволяють отримувати сигнал, 

що управляє, і передавати його далі. 

Процес управління дорожнім рухом можна представити трьома основними 

етапами: моніторинг (вимірювання і аналіз), ухвалення рішення і оцінка результатів. 

Структура інформаційної технології представлена на рисунку 1. 

 

Дослідження транспортної інфраструктури

Вибір цілі і ії декомпозиція на підцілі

Інформаційне та програмне 
забеспечення

Моделі многокритеріальної 
оцінки і оптимізації процесів 
управліня дорожнім рухом

1-й етап

2-й етап

3-й етап

Моніторинг 
Оцінка і аналіз 

результатів 
моніторингу

Прийняття рішень

Моделі визначення 
показників, що 
контролюються

Моделі вибору точок 
контролю

Моделі вибору 
засобів моніторингу

Моделі організації 
проведення 
моніторингу

Моделі визначения 
недоліків АСУДР

Моделі визначення 
топології АСУДР

Моделі вибору 
структури АСУДР

4-й етап

Виявлення особливостей транспортних потоків і вулично-дорожної мережі

Оцінка результатів

Моделі вибору 
параметрів АСУДР

Моделі аналізу 
результатів 

моніторингу

Моделі 
визначення 

критичнх вузлів 
ВДМ

 

Рис. 1. Структура інформаційної технології автоматизованого управління дорожнім 

рухом 

 

Розроблені моделі допомагають визначити показники, що необхідно 

контролювати, для кожного перехрестя, обрати з декількох сусідніх перехресть 

ключове, і здійснити структурно-топологічний та параметричний синтез АСУДР, яка в 

подальшому управлятиме дорожнім рухом на всій визначеній ділянці вулично-

дорожньої мережі. 
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МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ШИРОКОСМУГОВОГО МОДУЛЯ 

КОДУВАННЯ 

Нефьодов Л.І., Кривенко С.А.1, Мусієнко Є.М.1 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

1Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

В грудні 2008 року була завершена розробка специфікації Європейського 

інституту стандартів зв’язку[1], яка надає код мовою C для проекту широкосмугового 

модуля в мережах мобільного зв’язку і забезпечує короткий перегляд вмісту проекту. 

Мова ANSI-C була вибрана як мова програмування, тому що була бажана мобільність. 

Ця специфікація вперше була розроблена в 2005 році і ввібрала в себе велику кількість 

наукових та технічних досягнень людства. Останні роки до цієї специфікації прикута 

велика увага фахівців у зв’язку з впровадженням в телекомунікаційні системи 

мультимедійних програм. Недоліком специфікації є те, що код був перевірений тільки 

для систем з наступними  характеристиками: комп'ютери, які сумісні з IBM PC/AT з 

операційною системою Windows 2000 SP4;  компілятор Microsoft Visual C++ v.6.0. Це 

обмежує функціональні можливості сучасних проектів, які розроблені із застосуванням 

широкосмугового модуля кодування та базуються на операційній системі Windows 

Vista і компіляторі Microsoft Visual Studio 2008 (C++ v.9.0). Тому об’єктом дослідження 

є процес створення широкосмугового модуля кодування. Предметом є управління  

проектом створення широкосмугового модуля кодування. Метою роботи є підвищення 

ефективності функціонування мобільних транспортних систем шляхом розробки 

методу управління проектом створення широкосмугового модуля кодування в 

середовищі Microsoft Visual Studio 2008(C++ v.9.0). 

Розглянемо сутність цього методу. Розробка нового проекту виконується в 

середовищі Microsoft Visual Studio 2008 (C++ v.9.0). Вихідний код має файли, що 

зберігаються в шести різних директоріях, всі вони об’єднані в директорії c-code. Ці 

директорії: common_fx, decoder_fx, encoder_fx, lib_amr_fx  include_fx and basic_op. 

Поширювані файли з суфіксом "c" містять програмний код і файли з суфіксом "h" – 

провідні файли. Файли проекту і робочої області для компілятору Microsoft Visual C++ 

v.6.0 зберігаються в директорії MSVC. В результаті реалізації проекту розширеного 

широкосмугового модуля кодування-декодування з адаптацією швидкості формується 

дві програми: (шифратор) звуковий шифратор; (декодер) звуковий декодер. 

Програми можна викликати з командного рядку подібно до наведеного: encoder 

[варіанти шифратора] -if <звуковий вхідний файл> -of <файл закодованих параметрів>; 
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decoder [варіанти декодера] -if < файл закодованих параметрів > -of < звуковий 

вихідний файл >. 

Проект виконання базових операцій в спеціалізованому мікропроцесорі basic_op 

виконується без застережень. В результаті виконання цього етапу проектування 

формується бібліотечний файл basic_op.lib. 

Управління проектом виконання глобальних функцій common_fx виконується у 

відповідності до документації. Результатом виконання цього етапу проектування є 

бібліотечний файл common_fx.lib. 

Виконання бібліотечних функцій широкосмугового модуля кодування lib_amr_fx 

виконується стандартно. В результаті виконання цього етапу проектування формується 

бібліотечний файл lib_amr_fx.lib штатними засобами пакету Microsoft Visual Studio 

2008(C++ v.9.0). При управлінні проектом виконання декодування decoder_fx на 

сторінці Property Pages необхідно налаштувати властивості інструменту зв’язування 

Linker. Для входу Input необхідно перевірити додаткові зв’язки бібліотек 3gplib_fx.lib, 

er-libisomedia.lib, odbc32.lib, odbccp32.lib та змінні kernel32.lib, user32.lib, gdi32.lib, 

winspool.lib, comdlg32.lib, які унаслідуються, при цьому необхідно ігнорувати 

бібліотеку libcd.lib. В результаті виконання цього етапу проектування формується файл 

decoder_fx.exe, який зберігає програму для модуля декодування.  

При виконанні проекту кодування encoder_fx на сторінці Property Pages необхідно 

налаштувати властивості інструменту зв’язування Linker. Для входу Input необхідно 

перевірити додаткові зв’язки бібліотек 3gplib_fx.lib, er-libisomedia.lib, odbc32.lib, 

odbccp32.lib та змінні kernel32.lib, user32.lib, gdi32.lib, winspool.lib, comdlg32.lib, які 

унаслідуються, при цьому необхідно ігнорувати бібліотеку libcd.lib. В результаті 

виконання цього етапу проектування формується файл encoder_fx.exe, який зберігає 

програму для модуля шифрування. 

Розроблений метод управління проектом широкосмугового модуля кодування в 

середовищі Microsoft Visual Studio 2008 (C++ v.9.0) дозволяє застосувати, на відміну від 

існуючих, такі нові функціональні можливості, як підключення до сучасних пристроїв 

(команда Tools\Connect to Device): Pocket PC 2003; Smartphone 2003; Windows CE; 

Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK; Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK. 

Література: 

1. 3GPP TS 26.273: " ANSI-C code for the Fixed-point Extended AMR - Wideband 

(AMR-WB+) codec " – Режим доступу: URL: 

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/26_series/26.273/ 24.06.2009р. – Заголовок з 

екрану. 
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МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ 

БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИМ ЗАПАСОМ 

Нефьодов Л.І., Маркозов Д.О. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Прийняття рішень по управлінню багатономенклатурним запасом (УБЗ) 

характеризується недостатністю і невизначеністю інформації щодо матеріально-

виробничих, фінансово-економічних, соціальних та інших факторів. За даних умов 

несвоєчасна та недостатньо повна інформація про стан ринку виробництва та 

споживання, наявних ресурсах товарів, структури запасів, інфляційних процесів, а 

також використання неефективних математичних моделей підтримки прийняття рішень 

може призвести до значного зниження економічної ефективності роботи торговельної 

компанії. 

У зв’язку із цим  актуальність даного дослідження полягає у тому, що без 

розробки і використання математичних моделей та інформаційної технології (ІТ) 

управління багатономенклатурним запасом, адекватних сучасним умовам ведення 

бізнесу в умовах ризиків та невизначеності неможлива ефективна робота торговельної 

організації. 

Об’єктом даного дослідження є процеси підтримки прийняття рішень з УБЗ. 

Метою роботи є підвищення ефективності УБЗ за рахунок розробки математичних 

моделей і інформаційної технології в умовах різного ступеня невизначеності вхідної 

інформації. 

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні задачі: провести аналіз 

особливостей факторів, що впливають на прийняття рішень з УБЗ; розробити 

структурну модель інформаційної технології підтримки прийняття рішень з розробкою 

та обґрунтуванням необхідності використання моделей багатокритеріальної оцінки та 

оптимізації УБЗ; з урахуванням сезонного, стохастичного та різного ступеня 

невизначеності попиту розробити моделі аналізу та прогнозування вірогідного попиту; 

розробити моделі прийняття рішень з УБЗ в умовах різного ступеня невизначеності, які 

включають у себе часткові моделі прийняття рішення, з вибором найбільш 

ефективного; розробити та впровадити комп’ютерно-інтегровану технологію УБЗ.  

Процес управління багатономенклатурним запасом є циклічним. Він починається 

з дослідження об’єкту управління, в рамках якого виявляються фактори, що 

зумовлюють невизначеність та ризики при УБЗ: матеріально-виробничі, соціальні, 
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фінансово-економічні з розподілом їх на зовнішні та внутрішні, проводиться їх 

багатокритеріальна оцінка. На основі отриманих даних робиться висновок про те, що 

основним фактором невизначеності при УБЗ є попит, та формулюються попередні 

гіпотези щодо покращення УБЗ на усіх етапах життєвого циклу запасів.  

Виходячи з отриманих даних обирається стратегічна ціль з УБЗ, проводиться її 

декомпозиція на підцілі, обираються задачі їх досягнення та розробляються моделі і 

методи їх вирішення. 

Для ефективної роботи керівника розробляється інформаційно-довідкове 

забезпечення УБЗ, яке представляє собою бази даних, СУБД, програмне та апаратне 

забезпечення. 

З урахуванням основних факторів невизначеності та обраної стратегічної цілі, ІТ 

повинна включати в себе наступні моделі прогнозування попиту: сезонного попиту на 

багатономенклатурний запас, що враховує сезонні коливання попиту на різні товари; 

стохастичного попиту, яка враховує вірогідність попиту в заданому періоді; різного 

ступеня невизначеності попиту на БЗ, що враховує коливання попиту по багатьом 

факторам.  

Прийняття ефективного рішення з УБЗ повинно базуватися на таких моделях: 

генерації варіантів забезпечення попиту на товарні запаси, що базується на експертних 

оцінках; розподілу матеріальних (необхідна кількість складських приміщень, 

вантажних машин для доставки товарів до споживачів та інше) та фінансових ресурсів; 

планування робіт з ефективного УБЗ, яка забезпечує організацію роботи відділу 

логістики та працівників складських приміщень у відповідності із замовленнями на 

товарні запаси. 

Після реалізації поставленого завдання, здійснюється оцінка результатів.  Якщо 

умови діяльності організації та, відповідно, управління багатономенклатурним запасом 

змінюються, то керівник підприємства формулює нові цілі і весь цикл повторюється 

спочатку. 

Таким чином, розроблені математичні моделі та інформаційна технологія з УБЗ, 

дозволяють, на відміну від існуючих, враховувати найбільшу кількість факторів 

(виробничих, фінансово-економічних, соціальних), що зменшує невизначеність та 

ризики при управлінні багатономенклатурним запасом, а отже підвищує ефективність 

економічної діяльності торговельної організації. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОФИСОВ ПРОГРАММ 

Нефедов Л.И., Петренко Ю.А. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

При реализации компанией программ и сложных проектов создается система 

проектных офисов. Это, прежде всего генеральный офис компании, офисы программ, 

офисы проектов в составе программы. Эту систему офисов можно рассматривать как 

территориально-пространственно-распределенную систему (ТПРС). Кроме того сам 

офис рассматривается как ТПРС, которая состоит из определенного множества 

элементов со сложной схемой взаимодействия между ними. Таким образом, создается 

многоуровневая ТПРС. 

Эта структура не является постоянной, а зависит от этапов жизненного цикла 

программ и проектов. 

Для формализованного описания ТПРС офисов и задач их синтеза используется 

аппарат теории множеств и теории графов. Как правило, элементам системы ставят в 

соответствие вершины графа, а связям между ними - дуги [1]. 

При этом общая задача синтеза декомпозируется на три подзадачи: 

– синтез ТПРС генерального офиса кампании; 

– синтез ТПРС офисов программ; 

– синтез ТПРС офисов проектов. 

Рассмотрим задачу синтеза ТПРС офиса. Обобщение теоретико-множественного 

описания позволяет представить систему (ее структуру) в виде [2]: 1 2, , is     , 

где i  - кортеж компонентов, определяющих свойства системы  1 2, , ip     , 

где  - некоторое отображение. Справедливо будет предположить, что задача синтеза 

ТПРС офиса  S s  , которая бы удовлетворяла заданным свойствам  P p  , 

сводится к подбору соответствующего набора компонентов системы. 

Основной системо-образующей компонентой является процессы управления 

программами и проектами (ПУП), протекающие в офисе для достижения цели 

программы или проекта - о. ПУП представляет собой множество групп бизнес-

процессов, бизнес-процессов, бизнес-процедур и бизнес-операций. Характерной 

особенностью ТПРС офиса, как объекта синтеза и управления является определяющая 

зависимость его свойств (функциональных и стоимостных характеристик) от принятой 
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организационной структуры os  и схемы управления программами и проектами su . 

Для реализации ПУП выбираются технологии - teh , которые определяют множество 

методов, приемов, технических и программного средств. Все процессы протекают в 

конкретном месте, что определяется множеством мест расположения – r. Между ПУП 

устанавливаются коммуникационные связи - kom , т.е. процессы обмениваются между 

собой необходимой информацией. Множество исполнителей is  выполняет ПУП с 

определенным качеством,  должны обладать заданными профессиональными навыками 

и владеть технологиями для эффективного выполнения своих обязанностей. Все 

компоненты ТПРС офиса могут изменяться в зависимости от жизненного цикла 

программы или проекта t . Таким образом, теоретико-множественного описания 

позволяет представить систему в виде: 

  tiskomrtehsuosos ,,,,,,, . (1) 

При этом множество свойств, которыми обладает система s, может быть 

представлено в виде  , , , , , , ,p o os su teh r kom is t , где  - некоторое 

отображение. 

ТПРС офиса, представляемая в виде (2.1), может быть реализована множеством 

различных компонентов описанных выше. Исходя из этого, каждой из реализаций  

системы будет соответствовать свой набор свойств 

   ptiskomrtehsuoso ,,,,,,,: , (2) 

где  - некоторое отображение. 

Представление ТПРС офиса в таком виде является достаточно общим и может 

рассматриваться только в качестве ее концептуальной модели метауровня на ранних 

стадиях синтеза офисов. При решении же задач структурного системного синтеза 

описание ТПРС офисов должно быть детализировано и отображать свойства всех 

компонентов. 
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2. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. Пер. с англ. 

– М.: Радио и связь, 1990. – 544с. 



187 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

НА БАЗЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ 

Нефедов Л.И., Филь Н.Ю., Губин Ю.Л. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Автомобильные дороги Украины  важнейшее звено транспортной системы 

Украины, без которого не может функционировать ни одна отрасль хозяйства. Однако, 

геодинамические процессы внутри Земли, на ее поверхности и в прилегающих слоях 

атмосферы вызывают развитие чрезвычайных природных ситуаций (ЧПС)  

землетрясения, извержения вулканов, цунами, оползни, сели, наводнения, циклоны, 

ураганы и др, которые ведут к разрушениям магистральных автомобильных дорог 

(МАД). Интенсивность ЧПС неуклонно возрастает, поэтому изучение источников ЧПС, 

их причин и последствий проводится в целях разработки эффективных проектов по их 

ликвидации. 

Ошибки при управлении проектами ликвидации чрезвычайных природных 

ситуаций (ЧПС) на магистральных автомобильных дорогах (МАД) могу повлечь за 

собой не только угрозу человеческой жизни, но и риск значительных экономических 

потерь, нанесение вреда окружающей среде. Динамизм изменения обстановки, 

неопределенность и неполнота поступающих данных, сокращение времени на 

реагирование и ликвидацию ЧПС на МАД, ограничение выделяемых финансовых 

ресурсов при требуемом уровне эффективности управления требуют от должностного 

лица, принимающего решение (ДЛПР) адекватных действий. Однако, повышение 

уровня компетентности ДЛПР на практике методом проб и ошибок недопустимо. 

Анализ существующих работ в этой области позволяет сделать вывод о том, что 

процессу принятия решения в задачах управления проектами ликвидации ЧПС на МАД 

присущ ряд особенностей: большая размерность решаемых задач и большие объемы 

обрабатываемых данных; значительная повторяемость принимаемых решений в 

сходных условиях (имеется тесная взаимосвязь принимаемых решений по ликвидации 

ЧПС на МАД с характеристиками участка МАД, источника ЧПС и типом самой ЧПС); 

возможность принятия решений по прецедентам, то есть типовым проектам 

ликвидации ЧПС на МАД; необходимость принятия решения в условиях 

неопределенности; при принятии решения в различных ситуациях руководствуются не 

только действующими инструкциями, но и личным опытом ДЛПР. 
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Это в свою очередь требует создание гибкой и эффективной системы управления 

проектами ликвидации ЧПС на МАД. Основой для решения этих задач должна стать 

информационная система  (ИС) управления проектами ликвидации ЧПС на МАД, 

которая содержит информацию не только о источниках ЧПС, причин возникновения 

ЧПС и участках МАД, но о реализованных эффективных проектах ликвидации ЧПС на 

МАД, т.е. прецедентах. 

Таким образом, актуальная научно-прикладная задача состоит в разработки 

моделей и методов управления проектами ликвидации ЧПС на МАД на базе 

прецедентов.  

Для формирования возможных альтернатив проектов ликвидации ЧПС на МАД в 

ИС используется прецедентный подход, основанный на методах рассуждений на основе 

прецедентов (Case-Based Reasoning, CBR). Описания эффективных проектов 

ликвидации ЧПС на МАД, которые были реализованы в прошлом, являются основой 

для создания базы знаний прецедентов; использование базы знаний ИС поможет ДЛПР 

выбирать проекты ликвидации ЧПС на МАД в более короткие сроки. 

При возникновении новой ЧПС по базе имеющихся прецедентов производится 

поиск схожих ЧПС на МАД и проектов ее ликвидации, формируются варианты 

возможных проектов ликвидации ЧПС на МАД, которые были реализованы для этой 

ЧПС на МАД и определяется из них эффективный проект. 

Метод, с помощью которого осуществляется вычисление меры подобия 

(сходства) прецедентов, задается во время создания CBR систем разработчиками. 

Наиболее популярным и часто используемым методом является поиск ближайшего 

соседа, в основе которого лежит способ измерения совпадения значений атрибутов 

(свойств, определяющих прецедент). 

Прецедентный проект используется в качестве прототипа проекта для новой ЧПС 

на МАД. Он может быть использован без изменений или в качестве прототипа проекта 

для новой ЧПС на МАД. В последнем случае формируется новый прецедент. Если 

подходящий прецедент отсутствует в базе знаний, то генерируются варианты проектов 

ликвидации ЧПС на МАД и из них выбирается эффективный, а полученный проект 

образует новый прецедент. 

Построение ИС управления проектами ликвидации ЧПС на МАД на основе 

прецедентов позволяет усовершенствовать организацию управления проектами 

ликвидации ЧПС на МАД, сократить время принятия решения и повысить качество 

принимаемых решений. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТА ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

Нефёдов Л.И., Шевченко А.А. 

Харьковский национальный автодорожный университет, 

Нормативно-аналитический центр ДК "Укртрансгаз" 

 

Одним из основных требований при разработке и внедрении системы управления 

качеством (СУК) на компрессорной станции (КС) магистрального газопровода в 

соответствии с международными стандартами ISO серии 9000, является определение и 

оценка результативности системы с целью постоянного её улучшения. 

Однако в стандарте [1] технология оценки результативности не описывается, и 

каждое предприятие выбирает свой путь к реализации этого требования. В связи с этим 

целью доклада является повышение эффективности управления транспортом газа на 

КС за счёт разработки метода оценки результативности процессов СУК компрессорной 

станции. 

В отличие от существующих методов и методик оценки результативности 

процессов СУК предлагается ввести значение целевого показателя процесса и трёх 

уровневую оценку результативности и формирование мероприятий по улучшению. 

Метод оценки результативности использует структурную модель [2] и состоит из 

следующих этапов: формирование информации о значениях j–х показателей i–х 

процессов (
ij

P ), определение нормативных значений показателей (
ijН

P ), определение 

значений целевых показателей (
ijЦ

P ), анализ результативности j–х показателей i–го 

процесса (
ijТ

P ), расчёт и оценку результативности i–го процесса, расчёт и оценку 

результативности СУК, планирование и реализация мероприятий по улучшению 

системы качества КС. 

Результативность оценивается пошагово на трёх уровнях: на уровне j–х 

показателей i–го процесса, i–х процессов и всей системы управления качеством КС. 

Если текущее значение j-го показателя результативности i–го процесса не 

удовлетворяет нормативному значению, то необходимо срочно разработать 

корректирующие и предупреждающие действия. Если текущее значение j-го показателя 

результативности i–го процесса не удовлетворяет целевому показателю, то необходимо 

разработать мероприятия по улучшению, а также повысить степень реализации 

запланированных мероприятий. Если текущее значение показателя результативности 
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больше его целевого значения, то необходимо установить новые нормативные и 

целевые значения. На основании сравнения текущего, целевого и нормативного 

значений j - го показателя определяют его результативность. Расчёт обобщённой 

результативности i–го процесса производят с учетом коэффициентов весомости её 

показателей. Коэффициент весомости j-го показателя определяется экспертным 

методом владельцем процесса и начальником подразделения). 

По значению показателя результативности процесса с использованием шкалы 

Харрингтона [3] проводят его оценку и выбор действия по его улучшению. 

После этого производят расчёт результативности СУК КС с учётом важности 

процессов. Важность процессов СУК определяют с использованием метода анализа 

иерархий [4], а оценку производят по шкале Харрингтона. 

Таким образом, в докладе представлен метод оценки результативности системы 

управления качеством транспорта газа на КС, который учитывает требования стандарта 

ДСТУ ISO 9001-2001 и в отличие от известных подходов позволяет оценивать 

результативность не только отдельных показателей процесса, отдельных процессов, но 

и всей системы управления качеством транспорта газа. Это даёт возможность в 

соответствии с градациями результативности СУК дать рекомендации по принятию 

решений, направленных на улучшение её функционирования на каждом уровне оценки. 
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МОДЕЛИ СИНТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Нефедов Л.И., Шевченко М.В., Василенко О.В. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Проблема газотранспортных сетей Украины в настоящий момент является 

существенным фактором реализации мероприятий, направленных на повышение 

экономического эффекта и поэтому находится в центре внимания как отечественного, 

так и европейского газового хозяйства. Анализ последних исследований в этой сфере 

показал необходимость внедрения методологий оценки и синтеза территориально 

распределенных систем для управления газотранспортными системами. 

Существующее множество работ посвящено либо синтезу и проектированию 

магистральных газотранспортных систем, либо принятию решений при управлении 

компрессорными станциями[1-3]. Однако в современном мире появление новых 

потребителей и укрупнение за счет этого всей газотранспортной сети ставит задачу 

синтеза системы мониторинга газотранспортной сети на участках от 

газораспределительного пункта (ГРП) до потребителей. 

Система мониторинга транспорта газа представлена в виде иерархической 

структуры (рисунок 1), что позволило сформулировать общую задачу синтеза 

территориально распределенной системы мониторинга транспорта газа (СМТГ) и 

провести ее декомпозицию на ряд задач меньшей размерности. 

 

Диспетчерский пункт 

Пункт контроля 1 Пункт контроля m 

Средство 

контроля 1 

Средство 

контроля n-1 

Средство 

контроля n 

Фокус 

иерархии 

Первый 

уровень 

иерархии 

Второй 

уровень 

иерархии 

Средство 
контроля 5 

…… 

… … 

Рис.1. Иерархическое представление структуры СМТГ 

Цель научной работы – повышение эффективности транспорта газа за счет 

разработки моделей, методов и информационных технологий синтеза системы 

мониторинга транспорта газа, которые базируются на использовании теоретико-
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множественного и теоретико-категорийного подходах при математическом описании 

организационной структуры и концепции многокритериального оценивания и принятия 

проектных решений в условиях неопределенности. 

Объектом исследования в данном случае являются процессы мониторинга 

транспорта газа от ГРП до потребителей. 

Предмет исследования – модели автоматизации процессов синтеза системы 

мониторинга газотранспортной системы. 

Для достижения поставленной цели разработана обобщенная математическая 

модель структурно-топологического и параметрического синтеза системы мониторинга 

транспорта газа при условии представления газотранспортной системы на участках от 

ГРП до потребителей как специализированной транспортной системы. Это позволяет 

повысить эффективность принятия решений при управлении вновь создаваемых 

ответвлений газотранспортной сети от ГРП до потребителей. 

Ввиду большой сложности и размерности обобщенная модель декомпозируется 

на ряд частных моделей синтеза: выбора структуры, топологии и параметров элементов 

системы мониторинга транспорта газа. Таким образом, научная новизна работы 

заключается в разработке обобщенной математической модели синтеза СМТГ, которая 

в отличие от существующих позволяет принимать решения по выбору структуры, 

топологии и параметров элементов СМТГ в условиях многокритериальности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЛИНГА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Никишов А.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Разработка теоретических основ и путей практического применения современных 

концепций управления, таких как контроллинг, логистика, сбалансированная система 

показателей и др. важна не только для реального бизнеса, но и для организационного и 

методического обеспечения развития бизнес-менеджмент образования. Большой 

интерес представляет вопрос интеграции, взаимопроникновения, взаимного 

обогащения современных концепций управления с потенциальной возможностью 

получения синергетического эффекта. 

Контроллинг как мегаконцепция менеджмента в практическом применении 

представляет собой функционально обособленное направление работы в организации 

для реализации методической и комментирующей функции в менеджменте для 

решения оперативных и стратегических задач. Логистика – бурно развивающееся 

направление в менеджменте, которое рассматривает движение материальных и 

сопутствующих им финансовых, информационных и др. потоков в логистических 

системах (ЛС) и является перспективным объектом для применения концепции 

контроллинга. Актуальным является выявление особенностей состава, формирования и 

практической реализации функций контроллинга в приложении к ЛС. 

В теории контроллинга для организации определен состав функций, 

обеспечивающий реализацию планирования, выбора и расчета показателей, контроля и 

учета, формирования отчетности и выработки комментариев для обоснованного 

принятия управленческих решений. 

Набор функций контроллинга для ЛС, в отличие от контроллинговых функций 

для организации, имеет особенности, как по составу, формированию, так и по 

особенностям реализации. 

Контроллинг в ЛС, можно рассматривать как информационную систему 

обеспечения управления, в которой входом являются цели, ограничения, нормативы и 

стандарты, а функции контроллинга непосредственно реализуются функционально 

обособленным подразделением контроллинга через методическую поддержку 

планирования, контроля, учета и анализа с получением комментариев с 

использованием системы поддержки принятия решений (СППР). 

Внедрение контроллинга в ЛС требует решения следующих задач: 
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– разработка и внедрение системы сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard) на основе стратегии организации и для ее реализации для оценки 

эффективности логистической деятельности; 

– внедрение нормирования логистических активностей, использование процедуры 

бенчмаркинга для возможности сравнения со стандартом и контроля показателей 

логистической деятельности; 

– разработка методик расчета, вида представления и заполнения отчетных форм; 

– реализация с помощью системы поддержки принятия решений (СППР) 

специфической комментирующей функции контроллинга с выдачей рекомендаций как 

для собственной логистической инфраструктуры организации, так и для ЛС в целом. 

Таким образом, основной подход контроллинга в ЛС заключается в перманентном 

контроле определенных с помощью Balanced Scorecard показателей совершенства 

логистических процедур или активностей с выработкой обоснованных рекомендаций 

через реализацию специфической комментирующей функции. 

Особенностью данных контроллинговых процедур для ЛС является то, что 

многие показатели, индикаторы, характеристики, особенно относящиеся к 

логистическому сервису, носят качественный характер, а критерии принятия решений – 

плохо формализованы и часто противоречивы. 

Способы и методы обеспечения методического единства внедрения контроллинга 

для всех субъектов логистической системы теоретически и практически еще не 

разработаны, однако без методического единства подходов во внедрении контроллинга 

в ЛС можно говорить лишь о контроллинге в рамках одной организации, а не о 

контроллинге ЛС. 

Разработка и детализация состава функций контроллинга ЛС, особенностей его 

функционирования с обеспечением методического единства является важной задачей 

теории контроллинга, организационной и методической поддержки бизнес-менеджмент 

образования, и конечно, практической бизнес-деятельности в сфере логистического 

менеджмента. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED SCORECARD) 

Никишов А.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Разработка теоретических основ и способов практической реализации 

современных концепций в менеджменте важна и актуальна не только в аспекте 

применения в реальном бизнесе, но и для организационной и методической поддержки 

бизнес – образования. 

Концепция сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC), 

впервые предложенная в 1992 г. Р. Капланом и Д. Нортоном, призвана обеспечить 

согласование оперативных целей деятельности организации с ее миссией и стратегией 

на долгосрочную перспективу. В концепции BSC деятельность организации 

рассматривается в четырех аспектах: финансовая деятельность, отношения с 

потребителями, внутренние процессы и обучение и развитие. Путем формирования и 

контроля текущих показателей операционной деятельности по вышеназванным 

направлениям появляется возможность влиять на достижение стратегических целей. 

Необходимо разделить показатели на итоговые и на показатели, как факторы 

деятельности организации в стратегической перспективе. Предлагается что 

опережающие показатели, сформированные в системе BSC, позволяют по оценке 

сегодняшнего состояния определять возможность (вероятность) достижения 

стратегических целей в будущем. Следует отметить, что ответственность за 

выполнение итоговых показателей, как правило, должна лежать на высшем 

менеджменте, а ответственность за выполнение опережающих показателей – факторов 

деятельности – на среднем и низшем уровне менеджмента, т.к. оценка результатов 

работы менеджеров проводится по критериям эффективности функциональной 

операционной деятельности. 

Основным инструментом BSC являются стратегические карты по четырем 

направлениям деятельности, которые разрабатываются для каждого сотрудника 

организации. 

Представим общий порядок разработки системы BSC: 

– анализ состояния и перспектив отрасли, в которой работает организация, 

внутренний анализ организации; 

– разработка миссии, формулирование ценностей, как руководящих принципов 
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деятельности организации, видения, как словесной картины будущего, стратегии для 

главных направлений деятельности и определение целей и задач организации; 

– разработка корпоративной стратегической карты, в которой должны быть 

представлены: 

– система показателей с классификацией показателей на итоговые или 

запаздывающие и опережающие; 

– причинно-следственные связи между показателями и их формализация; 

– обеспечение баланса показателей и их иерархическое ранжирование; 

– согласование краткосрочных и долгосрочных целей; 

– определение целей и задач подразделений и конкретных исполнителей; 

– декомпозиция корпоративной стратегической карты путем разработки системы 

показателей для стратегических карт низовых подразделений; 

– разработка и внедрение стратегической карты для каждого сотрудника; 

– планирование и организация выполнения задач исполнителей, подразделений и 

организации а целом. 

Преимущества концепции BSC и предложенного порядка ее разработки включают 

следующие аспекты: 

– как информационная система BSC позволяет обеспечить информационную 

функцию – донести до каждого исполнителя миссию и стратегию организации; 

– через процедуры обсуждения в коллективе целей и задач получить 

формализованный результат в виде принятых к исполнению показателей для 

подразделений и исполнителей; 

– BSC можно рассматривать также как способ предоставления информации 

внешним пользователям – собственникам, деловым партнерам, СМИ, экологическим 

организациям, населению и др.; 

– в организации реализуется функция стратегического планирования и 

стратегического контроля; 

– BSC является для руководителей инструментом эффективного оценивания 

результатов труда и системой управленческого контроля. 
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Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.-304 с. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Осиевский А.Г., Романенков Ю.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

В современных условиях массового использования компьютерной техники и 

информационных технологий возрастает потребность в совершенных программных 

продуктах. Программные продукты становятся промышленными изделиями, которые 

проектируются специалистами и являются, по сути, товаром, реализуемым на рынке 

сбыта в условиях жесткой конкуренции. При этом сложнейшей проблемой является 

прогнозирование и сокращение сроков и затрат на проектирование, изготовление и 

реализацию. 

Разработчики программных продуктов должны владеть не только чисто 

профессиональными навыками, но и знаниями в области экономики и менеджмента, 

т.е. уметь создавать новые продукты и доказывать их значимость, перспективность. 

Для того чтобы грамотно разработать, а затем и достойно преподнести свой 

продукт потенциальным пользователям, разработчики должны на самых ранних этапах 

проектирования учитывать множество факторов, априори определяющих качество 

конечного продукта, например, функциональное назначение, режим эксплуатации, 

инструментальные средства и многие другие [1,2]. 

Прогнозирование отличительных особенностей конкретного продукта 

значительно облегчается, если изначально определиться с местом его в общей 

классификации программных продуктов [1,2,3]. Среди множества критериев 

классификации можно выделить: 

– назначение продукта в комплексе программного обеспечения (прикладные, 

системные); 

– прикладная область (научные исследования, связь, транспорт, промышленность, 

экспертные системы и т.д.); 

– форма реализации (на магнитных носителях, аппаратные); 

– уровень программного изделия (компоненты, комплексы); 

– структурная подчиненность (системы, подсистемы, модули); 

– уровень языка программирования (машиноориентированные, алгоритмические); 

– режимы эксплуатации (пакетная обработка данных, режим разделения или 

реального времени, диалог); 
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– степень преемственности (стандартные, унифицированные, оригинальные); 

– масштабы программы (объем и сложность); 

– масштаб использования (индивидуального пользования, автономные, 

производственные, сетевые, локальные, специальные, универсальные). 

На наш взгляд комплексная характеристика продукта по приведенным критериям 

позволит учесть все требования и претензии потребителя к конечному продукту и 

гарантирует его конкурентоспособность на рынке программных продуктов. 

 

Литература: 

1. Бизнес-план создания программного продукта: учеб. пособие / О.М. 

Пархоменко, Л.Ф. Пудовкина, А.Г. Осиевский и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. 

авиац. ин-т», 2008. 

2. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты / В.В. 

Липаев. – М.: СИНТЕГ, 2001. 

3. Управление проектами по созданию программного обеспечения: пер. с англ. / 

Уокер Ройс. – М.: Лори, 2002. 

 

 

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Перехрест Л.М., Бриштіна В.В. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Віддалений доступ до банківських рахунків, як один з нових видів банківських 

послуг, набуває на сьогодні  все більшої популярності серед його користувачів. Його  

розвиток, з одного боку, дозволить підготувати основу для широкого використання 

проектів щодо мобільної комерції, а з іншої - дасть можливість провайдерам 

стільникового зв'язку запрацювати на передачі даних. Окрім зручності з управління 

своїм рахунком з будь-якої точки світу, де є покриття стільникового зв'язку, такий 

сервіс може бути корисним і під час фінансової кризи, коли постійно виникає потреба 

оперативного управління власниками зазначених рахунків.  

Мобільність стає важливим атрибутом в повсякденному житті людей, і вони, 

маючи стільникові телефони, смартфони або комунікатори, хочуть якомога ширше 

використати їх функціональність і мати можливість суміщати управління своїми 

фінансами із звичним для них способом життя . 
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Правда, число користувачів таких послуг в Україні поки що невелике. У 

порівнянні із США, де за даними досліджень компаній TowerGroup і Aite Group, 16% 

абонентів мобільного зв'язку регулярно використовують свої пристрої для мобільного 

банкінгу, то в наший країні цей показник, як мінімум, вдесятеро менше [1].  

Треба сказати, що серед практиків та  користувачів існує деяке змішення двох 

різних понять - "мобільна комерція" і "мобільний банкінг".Однак, на наш погляд вони 

не мають тотожності. У першому випадку – це спосіб взаємодії продавця з покупцем в 

процесі придбання товару або послуги, організатором якого є оператор мобільного 

зв'язку, в другому - підключення користувача до системи взаєморозрахунків, де 

покупки є лише частиною функціональних можливостей, і організатором тут виступає 

фінансово-кредитна установа, а оператор - тільки транспортною магістраллю.  

Перелік операцій, які можна виконувати в режимі дистанційного доступу до 

рахунку, зазвичай розділяється на базову частину (ту, яку можна отримати "за 

умовчуванням" практично у всіх банках) і розширену (індивідуальний пакет сервісів, 

наповнення якого залежить від специфіки фінансово-кредитної установи). Найбільш 

затребуваними фізичними особами є інформаційні послуги в режимі online, а також 

регулярні платежі і перекази (оплата стільникового зв'язку, комунальних послуг, 

погашення кредитів, поповнення внесків і тому подібне) і конверсійні операції. Разом з 

тим, в стандартний перелік послуг зазвичай входить запит виписки по рахунках з 

різним ступенем деталізації (разом з sms-інформуванням та за допомогою електронної 

пошти), моніторинг стану рахунків в режимі реального часу, додаткові інформаційні 

послуги (платіжний ліміт по карті, заборгованість по кредиту, розмір і терміни 

чергового платежу по кредиту, конвертація валют, платежі стороннім і користувачам 

цієї ж системи в банку). 

Переваги мобільного банкінгу є цілком очевидними. Однак, як свідчить 

зарубіжний досвід та вітчизняна практика, цей вид діяльності супроводжується 

значними ризиками. У зв’язку з цим, питання безпеки і надійності функціонування 

банківських систем на мобільних пристроях вирішуються окремо в рамках кожного 

проекту. Поки що для цього немає стандартних рекомендацій. Учасники обходяться 

комерційними програмами шифрування, вбудованими можливостями протоколів 

передачі даних, за допомогою яких вони намагаються вирішити три глобальні завдання.  

Перше - забезпечення конфіденційності. Більшість технологічних рішень 

покладаються на механізм суворої багатофакторної взаємної аутентифікації. Транзакція 

в системах "мобільного гаманця" може бути завершена тільки тоді, коли система 
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переконається, що запит від абонента справжній, що він не був змінений в процесі 

передачі по глобальній мережі, і що у абонента достатньо коштів для здійснення 

платежу, а банк готовий прийняти платіж з даними параметрами.  

Друге завдання - захист даних. Вся інформація, що пересилається за допомогою 

SMS-повідомлень (поки це основний транспорт), шифрується із застосуванням 

банківського ключа, записаного в безпечне сховище в мобільному телефоні, і є 

недоступною ні для кого (окрім одержувача), включаючи співробітників оператора 

стільникового зв'язку.  

Третє завдання - захист інформації від дій самого абонента. Стільникові 

телефони, як правило, лежать на робочому місці користувача без нагляду, часто їх 

залишають в транспорті, в тренажерних залах і ресторанах. Для захисту від вірусів 

можна передбачити заборону на збереження PIN-кодів в мобільному пристрої - 

поєднання цифр користувачеві доведеться завчити напам'ять. При цьому, якщо 

абонентові потрібно буде в цілях безпеки ввести 10-12-значный набір букв або цифр на 

телефоні, у якого по три букви доводиться на кожну кнопку, і до того ж необхідно буде 

заучувати комбінації з системними клавішами або працювати з віртуальною 

клавіатурою, то, мабуть, дуже багато з них просто перестануть слідувати таким 

догматичним інструкціям. Користувача влаштувало б просте виконання операцій при 

натисненні двох-трьох кнопок - власне, саме такий варіант банкам і належить їм 

запропонувати. 

Вирішення зазначених завдань сприятиме подальшому розвитку мобільного 

банкінгу, підвищенню комфортності обслуговування клієнтів, прискоренню грошового 

обігу, що є позитивним для економіки держави в цілому. 

Література: 

1. Максим Букін. Мобільний банкінг. Готівка не в моді? http://www.3dnews. 

ru/editorial/mobile/print/ 

2. Наталия Ермолаева. Мобильный банкинг – новое лицо коммерции.// Connekt! 

Мир связи.– 9. 2008 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

БАГАТОПРОДУКТОВИХ БАГАТОСТАДІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Петров А.Г. 

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 

 

Для процедур керування багатопродуктовими багатостадійними дискретними 

виробництвами (ББДВ) характерним являється прийняття рішень в умовах суттєвої 

невизначеності, пов’язаної з невизначеністю властивостей об’єкта управління і впливу 

зовнішнього середовища. Звідси актуальність завдань розробки моделей і алгоритмів, 

які забезпечують можливість організації регулярного і своєчасного надання інформації 

про хід виробництва органам управління, синтез раціональних управлінських рішень і 

оцінка можливих наслідків прийняття цих рішень. В той же час, отримання 

раціональних управлінських рішень шляхом синтезу й використання аналітичних 

моделей є неможливим в силу складності і невизначеності деяких властивостей об’єкту 

управління. В цих умовах одним з найбільш прийнятних підходів є використання 

методів імітаційного моделювання. 

Основними завданнями, які необхідно вирішити при розробці системи 

імітаційного моделювання ББДВ, являються: 

– синтез концептуальної моделі ББДВ; 

– математичний опис динаміки матеріальних потоків концептуальної моделі 

ББДВ; 

– формалізований опис функціонування структурних елементів моделі; 

– синтез моделей динаміки збурень, що діють на процеси ББДВ. 

Аналіз функціонування виробничих елементів ББДВ надав можливість 

обгрунтувати доцільність синтезу структури концептуальної моделі на базі наступних 

елементів: 

– елементи з одним входом і одним виходом – клас оброблювальних елементів, 

тобто елементів, в яих згідно умов виробництва має місце цілеспрямована зміна стану 

продукта і які характеризуються наявністю функціонально-однорідного обладнання, що 

різниться тільки технічними характеристиками (об’єм загрузки, коефіцієнт виходу 

кондиційної продукції по відповідній групі продуктів, час обробки одиниці продукту); 

– елементи з одним входом і двома або більше виходами – клас елементів, що 

реалізують операції контролю якості продуктів. В розглядаємому виробництві елемент 

контролю має три виходи, що визначають потоки кондиційної продукції, забракованої 
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продукції і продукції, яка направляється для відновлення якості на попередніх 

оброблювальних елементах; 

– елементи з одним або більше входами і одним виходом – клас елементів, що 

відповідають міжопераційним накопичувачам. 

Міжопераційні накопичувачі розміщуються між двома взаємопов’язаними по 

матеріальному потоку елементами. Враховуючи, що час пролежування продукту як на 

операції обробки, так і на операції контролю складається із часу пролежування 

продукту на вході і виході відповідного елемента, що зумовлено передачею продуктів з 

операції на операцію тільки партіями, а також те, що час пролежування продукту 

доцільно диференціювати по входу і виходу кожного елемента обробки і контролю, 

базовими елементами в структурі розглядаємого процесу запропоновано вважати 

елементи класів обробки і контролю в сукупності з відповідними для кожного з них 

вхідними і вихідними накопичувачами. При цьому запропонована структура 

концептуальної моделі ББДВ дозволяє оцінювати час пролежування продуктів як на 

вході відповідного елемента, так і на його виході. 

Можливість регенерації якості продукції відображена шляхом введення 

зворотнього матеріального зв’язку, що з’єднує елемент контролю, на якому 

зафіксований брак, що підлягає регенерації, і вихідний накопичувач елемента 

контролю, що безпосередньо розміщений перед елементом обробки, на якому буде 

виконуватися перший (можливо єдиний) етап регенерації якості. 

Зміна стану вхідних і вихідних накопичувачів (зміна об’ємів партій продуктів, що 

знаходяться в цих накопичувачах) відбувається у випадках: 

– завершення обробки (контролю) продуктів на технологічних установках 

відповідних елементів процесу; 

– надходження нових партій продуктів для обробки; 

– передачі продуктів для завантаження технологічних установок; 

– надходження відбракованих продуктів для наступної регенерації якості. 

В роботі наведені формальні рекурентні відношення, що описують динаміку 

накопичувачів у вище перелічених випадках. 

Отримана концептуальна модель процесу і кількісні відношення, що описують 

динаміку матеріальних потоків, являються базою для переходу до формалізованого 

опису функціонування структурних елементів імітаційної моделі. 
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ГРИД-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУР 

Полетаева А.Н. 

Херсонский национальный технический университет 

 

Изначально грид-технологии предназначались для решения сложных научных, 

производственных и инженерных задач, которые невозможно решить в разумные сроки 

на отдельных вычислительных установках. Однако теперь область применения 

технологий грид не ограничивается только этими типами задач. По мере своего 

развития грид проникает в промышленность и бизнес, крупные предприятия создают 

грид для решения собственных производственных задач. Таким образом, грид 

претендует на роль универсальной инфраструктуры для обработки данных, в которой 

функционирует множество служб (Grid Services), которые позволяют решать не только 

конкретные прикладные задачи, но и предлагают сервисные услуги: поиск 

необходимых ресурсов, сбор информации о состоянии ресурсов, хранение и доставка 

данных. Грид - географически распределенная инфраструктура, объединяющая 

множество ресурсов разных типов (процессоры, долговременная и оперативная память, 

хранилища и базы данных, сети), доступ к которым пользователь может получить из 

любой точки, независимо от места их расположения. Грид предполагает коллективный 

разделяемый режим доступа к ресурсам и к связанным с ними услугам в рамках 

глобально распределенных виртуальных организаций, состоящих из предприятий и 

отдельных специалистов, совместно использующих общие ресурсы. В каждой 

виртуальной организации имеется своя собственная политика поведения участников, 

которые должны соблюдать установленные правила. Виртуальная организация может 

образовываться динамически и иметь ограниченное время существования. 

Технологии грид имеют стратегический характер, и должны стать 

вычислительным инструментарием для развития высоких технологий в различных 

сферах деятельности. 

Применение грид может дать новое качество решения следующих классов задач: 

– массовая обработка потоков данных большого объема; 

– многопараметрический анализ данных; 

– моделирование на удаленных суперкомпьютерах; 

– реалистичная визуализация больших наборов данных; 

– сложные бизнес-приложения с большими объемами вычислений. 

Существует два пути: создать свой собственный грид, либо присоединиться к 
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какому-то существующему. 

Для реализации первого пути, нужно сделать следующее: 

– выделить некоторое количество подключенных к сети компьютеров, 

структурировав их в узлы грид; 

– выбрать определенное ПО грид (middleware) и ПО для локального управления 

ресурсами; 

– установить и сконфигурировать ПО. 

При создании грид вычислительного типа становится возможным дистанционно 

запускать задания и передавать файлы между узлами. 

Грид предполагает определенную локальную организацию своих узлов. В каждом 

узле может содержаться множество компьютеров, поэтому для управления их 

ресурсами в узле должна быть установлена система пакетной обработки. 

Если строится масштабный грид, то понадобятся коммунальные службы, 

обслуживающие коллектив пользователей (виртуальную организацию) и управляющие 

множеством ресурсов. Уже сейчас разработано большое количество разнообразных 

служб (поддержки различных аспектов безопасности, управления файлами, 

диспетчеризации заданий, мониторинга и т.д.). Можно их ставить в грид по 

отдельности, но лучше, наверное, воспользоваться собраниями служб - пакетами, 

которые помимо собственно ПО для грид имеют средства установки и 

конфигурирования. 

Второй путь - присоединение к существующему грид. Одна из целей – вовлечение 

в движение грид новых участников, которые могут стать как пользователями, так и 

поставщиками ресурсов. Потенциальные участники грид должны учитывать 

следующее. 

Прочную базу в виде организационных и архитектурных решений, развитого 

программного обеспечения и интеграция наибольшего количества ресурсов. 

Для структурирования в региональные федерации необходимо развитие 

национальной инфраструктуры грид. Для подключения к грид – нужно найти 

подходящую виртуальную организацию (ВО). 

ВО располагает определенным количеством ресурсов, которые предоставлены 

зарегистрированными в ней владельцами (некоторые ресурсы могут одновременно 

принадлежать нескольким ВО). Каждая ВО самостоятельно устанавливает правила 

работы для своих участников, исходя из соблюдения баланса между потребностями 

пользователей и наличным объемом ресурсов. Поэтому "чистый" пользователь должен 
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обосновать свое желание работать в грид и получить согласие управляющих органов 

ВО. Авторами разрабатываются исследования для поддержания собственных ВО. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Своробович Л.Н. 

Одесский государственный экономический университет 

 

Усиление роли внутреннего экономического механизма в управлении 

промышленным предприятием диктует острую необходимость в совершенствовании 

экономического стимулирования деятельности его производственных подразделений. 

Одним из важнейших направлений решения данной задачи является повышение 

действенности системы материального поощрения за счет применения современных 

подходов к формированию и распределению фондов премирования. 

Эффективность использования экономических рычагов воздействия на 

коллективы отдельных производственных подразделений во многом определяется 

уровнем обоснованности распределения фонда премирования предприятия за конечные 

результаты его деятельности. Современные методы решения указанной задачи, как 

правило, основаны на применении коэффициента трудового вклада (КТВ). 

Важнейшими требованиями к методике его расчета являются объективность и 
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обоснованность. 

Выполнение первого требования обеспечивается использованием широкой 

номенклатуры оценочных показателей, всесторонне характеризующих реальный вклад 

каждого производственного подразделения в достижение конечных результатов 

деятельности предприятия. Второе требование реализуется за счет применения в 

расчетах КТВ современных методов, позволяющих получить интегральную оценку 

многомерных объектов (в качестве последних в нашем случае выступают 

производственные подразделения предприятия, эффектвность деятельности которых 

описывается системой оценочных показателей). 

Для решения такого рода задач необходимо использовать многомерные 

статистические методы. В настоящее время аппарат многомерного анализа располагает 

большим арсеналом современных методов, позволяющих проводить корректное 

сравнение многомерных объектов, включая методы кластерного, дискриминатного, 

факторного и таксономического анализа. Среди указанных методов в контексте 

решения рассматриваемой проблемы, по нашему мнению,  следует особо выделить 

метод таксономического анализа, который отличает простота  математического 

аппарата, отсутствие каких-либо требований к совокупности исследуемых объектов, 

более удобный масштаб  полученных оценок, облегчающий их трансформацию в КТВ.  

Данный метод основан на расчете таксономического показателя, отражающего 

степень приближения каждого отдельного объекта к эталону. В нашем случае 

указанный показатель будет характеризовать степень приближения каждого 

производственного подразделения предприятия к эталонному – искусственно 

созданному подразделению, которому присвоены наилучшие значения оценочных 

показателей.  

Предлагаемый нами алгоритм расчета КТВ на основе таксномического метода 

включает ряд последовательных этапов. На первом этапе по результатам анализа 

эффективности деятельности производственных подразделений предприятия за 

определенный календарный период года строится матрица значений оценочных 

показателей. На втором этапе осуществляется  их стандартизация. Для этого 

используется формула: 

 jjijij XXZ /)(  , (1) 

где ijZ  и - ijX  соответственно стандартизированное и фактическое значение j-го 

оценочного показателя для i-го производственного подразделения; jX - среднее 
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арифметическое значение j-го оценочного показателя; j - среднеквадратическое 

отклонение значений j-го оценочного показателя. 

На третьем этапе рассчитываются расстояния от каждого производственного 

подразделения до эталонного (Ci0) по формуле: 
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где jZ0 - максимальное (эталонное) стандартизированное значение j-го оценочного 

показателя; j - весовой коэффициент  j-го оценочного показателя. 

На четвертом этапе определяются среднее арифметическое расстояние от 

эталонного объекта ( 0C ), среднеквадратическое отклонение этих расстояний (S) и на 

их основе таксономический показатель ( id ) для каждого производственного 

подразделения: 
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Поскольку значения данного показателя должны находиться в интервале от 0 до 

1, то при большом разбросе стандартизированных значений оценочных показателей 

знаменатель формулы (3) следует увеличить на одно среднеквадратическое отклонение, 

т.е. использовать выражение SC 30 . 

На заключительном пятом этапе на основе полученных результатов 

осуществляется расчет iКТВ  для каждого производственного подразделения 

предприятия по формуле: 

 idКТВi  1  (4) 

При этом, чем эффективнее работало i-е подразделение в отчетном периоде, тем 

выше значение id , и тем, соответственно, выше должно быть значение его КТВ. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К РЕИНЖИНИРИНГУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Польшаков В.И., Донченко Е.Б., Польшаков И.В. 

Университет экономики и права «КРОК» 

 

Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных 

улучшений в решающих, современных показателях деятельности компании, таких, как 

стоимость, качество, сервис и темпы. 

Реинжиниринг (перепроектирование) бизнес-процессов представляет собой 

проектную деятельность, направленную на реструктуризацию организационно-

экономической и информационной систем предприятия, на которую распространяются 

все требования по выполнению и документированию этапов жизненного цикла проекта. 

Проект по реинжинирингу бизнеса обычно включает следующие четыре этапа: 

1. Разработка образа будущей компании - спецификация основных целей 

компании исходя из ее стратегии потребностей клиентов, общего уровня бизнеса в 

отрасли (определяется на основе анализа какой-либо из ведущих фирм смежной 

отрасли, не являющихся конкурентами и готовых предоставить необходимую 

информацию о себе) и текущего состояния компании. 

2. Создание модели существующей компании (называемое также обратным, или 

ретроспективным инжинирингом). На этом этапе менеджеры с участием разработчиков 

информационных систем должны разработать детальное описание существующей 

компании, идентифицировать и документировать ее основные бизнес-процессы, оце-

нить их эффективность. 

3. Разработка нового бизнеса (прямой инжиниринг). 

3.1. Перепроектирование бизнес-процессов. Создание более эффективных 

рабочих процедур (элементарных заданий, из которых строятся бизнес-процессы), 

определение способов использования информационных технологий, идентификация 

необходимых изменений в работе персонала. 

3.2. Разработка бизнес-процессов компании на уровне трудовых ресурсов. Здесь 

проектируются различные виды работ, подготавливается система мотивации, 

организуются команды по выполнению работ и группы поддержки качества, создаются 

программы подготовки специалистов и т.д. 

3.3. Разработка поддерживающих информационных систем. На этом этапе 
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определяются имеющиеся ресурсы (оборудование, программное обеспечение) и 

реализуется специализированная информационная система (или системы) компании. 

4. Внедрение перепроектированных процессов. Интеграция и тестирование 

разработанных процессов и поддерживающей информационной системы, обучение 

сотрудников, установка информационной системы, переход к новой работе компании. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные этапы выполняются не 

последовательно, а частично параллельно, причем некоторые этапы повторяются. Для 

разработки общего представления будущего бизнеса надо сначала разобраться в 

деятельности существующей компании. 

Параллельность жизненного цикла проекта реинжиниринга бизнес-процессов 

означает также то, что большинство основных реорганизуемых бизнес-процессов 

проектируется одновременно, что вызывает необходимость параллельной координации 

проводимых работ в части разработки общих обеспечивающих подсистем. Таким 

образом, общесистемные решения формируются в процессе реализации требований к 

отдельным бизнес-процессам. 

Несколько упрощенно можно показать проект реинжиниринга бизнеса как 

совокупность двух этапов: обратный инжиниринг бизнеса и прямой инжиниринг 

бизнеса. 

Анализ существующей компании - это работа по обратному инжинирингу. 

Предполагается, что здесь строится абстрактная модель бизнеса и процессов, которые 

необходимо улучшить. Разработка новой компании - это прямой инжиниринг нового 

бизнеса. 

Проект по реинжинирингу может быть инициирован различными способами и в 

различных ситуациях. Как правило, проект начинается в ответ на директиву, которая 

объясняет, почему что-то надо менять, и определяет цели, которые надо достичь.  

Проведение реинжиниринга целесообразно только в тех случаях, когда требуется 

достичь резкого (скачкообразного) улучшения показателей деятельности компании 

путем замены старых методов управления на новые. 

Как правило, реинжиниринг может осуществляться много раз до тех пор, пока 

большинство процессов компании не будет полностью перепроектировано. Цель 

проекта реинжиниринга бизнес-процессов - достигнуть существенных улучшений в 

работе компании, измеряемых в критических параметрах процессов. 



210 

CASE STUDY APPLICATION IN UKRAINIAN BUSINESS EDUCATION 

Larissa N. Rakova 

East Ukrainian Dahl National University 

 

The question of theory and practice ratio in business education is complicated, but it has 

to be solved efficiently. Business education is sure to be practice-oriented, but it is extremely 

difficult to find the optimal ratio of fundamental knowledge and practical skills. In some 

foreign universities the practical component of the curriculum makes up to 70%. 

Unfortunately, business education in Ukraine is not so flexible. Maximal cuts of lecture hours 

are permissible only within MBA programs and professional retraining, as these programs are 

free from standards. Whereas an educational institution’s attractiveness is determined by its 

capability to orient at educational needs of companies and individual clients, developing and 

adoption of curriculum in business education is not flexible, as a rule. That makes the quality 

of retraining worse. The same influence have instructors, unprepared for work in this sphere. 

Beside theoretical instruction, managers’ retraining should comprise elements of 

creative search for possible ways to solve different problems. This aim is achieved through 

case-study in the whole world. For case-study one should have typical cases, which contain 

description of situations, demanding managerial decisions and based on the analysis of 

organizations’ real data. The tasks in these cases must correspond to those, which would-be 

managers will face in reality. It is desired, that the situations described should touch some 

spheres of an organization’s operation, e.g. production, marketing, finance, personnel. It 

allows to demonstrate that management is many-sided, and its components are 

interdependent. 

Case-study was developed at the beginning of the 20th century by Harvard University 

Business School (USA) as a kind of application of lawyers training technology in managers’ 

training. The peculiarity of the method was students’ studying of precedents from legal or 

business practice. Special emphasis was laid upon independent work of students, who 

analysed a great quantity of practical material. By the middle of the previous century the case-

study method had a definite technological algorithm, and found application not only in 

American, but in European business education as well. 

In Ukraine the case-study method is best known in programs of managers’ retraining, a 

special sphere of business education. It is effective first of all for formation of such 

professional key competences of managers as communicativeness, leadership, ability to 

analyse a great quantity of unstructured information, decision-making in stressful situations 
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etc. 

The case-study method suggests; 

– a prepared (in writing) example from business practice; 

– independent study and discussion of the situation by the participants; 

– discussion of the situation in class, with the instructor’s moderation and guidance. 

Though this method is not as innovative as newer training technologies, such as training 

by doing, educational computer programmes and simulations, it is quite logical to follow 

them. 

It is worth mentioning that case-study in Ukrainian education has peculiarities; let us 

examine some of them. 

While developing situations, one should always take into consideration that their 

consumers are participants of retraining programs for managers. Even having first-rate cases 

at hand, the instructor can fail, if he/she is not ready professionally to work with them, cannot 

draw the group’s attention to peculiarities of each situation, if he/she does not inculcate in 

students love of case-work, including independent one. For this one should not make 

excessive use of the new method, integrate it properly into the retraining program. To aim at 

making case-study the basis of the course would be a methodical mistake. The art of 

education in present-day conditions suggests use of different methods and technologies, 

including case-study, but only including. It seems to be expedient to dedicate about 25-30% 

of academic time to analysis of situations in the frameworks of Ukrainian managers’ 

retraining programs. 

Not all instructors, who use the case-study method, develop cases themselves. Beside 

sporadic sharing situations with colleges, at seminars etc., there must be some more 

systematic mechanism of access to situations. In the world business education there is a 

powerful “industry” of situations development in specialized case clearing houses, which 

operate, as a rule, by big universities and business schools. So a business school instructor has 

no problems with getting situations on any topic. The question to be solved by each university 

is: how to create a centre/collection of cases, based on real experience of Ukrainian 

companies? It is obvious, that for a qualitative case development the teacher needs, beside 

inspiration and skill, at least three sources: informational, financial and organizational. The 

university alone can hardly create a case collection of value – a source will be insufficient, 

and much more time will be needed. At present it would be more reasonable for a few 

universities-partners, interested in quick and qualitative development of case collection to 

cooperate. There is such experience. In the frameworks of the Ukrainian Initiative Program 
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by support of the EU Project and  Project «Regional Training and Consulting Capacity in 

Ukraine» (Canada-Ukraine), the universities-participants of the Program have prepared  two 

method-guides Business Cases Analysis.  All cases have been developed on the material of 

Ukrainian enterprises and demonstrate current examples of managerial decision-making by 

Ukrainian managers and entrepreneurs. The project participants are going to generalize the 

experience of Ukrainian cases development in a method-guide, which is going to be collective 

work, too. 

At the same time active implementation of foreign methods in the system of managers’ 

retraining programs faced some serious problems. 

Firstly, our audience is sometimes psychologically unprepared. They prefer writing a 

report on a business situation to its public discussion. But the main idea of the case method is 

based upon the student to “live through” the case, discussing it actively in the group. 

The second problem of business education is excessive enthusiasm for interactive 

methods, play forms to the detriment of students’ mastering basic notions, categories of 

management, tendencies of socio-economic development of the society. 

Thirdly, case development is complicated, because we need information, which is not 

reflected in accounting and statistic reports of organizations. Sometimes information is not 

given free of charge; there is also the so called commercial secrecy. 

Thus ability to use the technology and methods of management, system analysis of 

problems forms competitive advantages of a retraining program participant. This ability 

directs toward acquiring knowledge and skills to orientate in present-day specific 

surroundings. Use of Ukrainian case study lets enhances such advantages within situational 

approach. That is why formal application of modern western programs will not fill the breach 

in our education. Considered western cases suggest knowing not only the theory of a 

management subject, but also methods and technology of analysis. Without that, as the 

experience has shown, their application is not so instructive and effective. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ 

В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ  

Ревенко Д.С. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Інтервальне представлення факторів невизначеності останнім часом зацікавлює 

все більше науковців та дослідників, як найбільш достовірне та яке відповідає 

широкому класу практичних задач. В багатьох задачах часто немає обґрунтування чи 

не вистачає інформації для того щоб розглядати фактори невизначеності як випадкові. 

Це призводе до необхідності урахування невизначеності нестатистичної природи, коли 

відносно факторів невизначеності нічого не відомо, крім їх властивості бути 

обмеженими.  

Інтервальна невизначеність – це стан неповного (часткового) знання про величину 

яка нас цікавить, коли ми можемо вказати її приналежність даному інтервалу. Іншими 

словами ми можемо запропонувати тільки  межі можливих значень цієї величини, 

ширина одержаного інтервалу є мірою невизначеності. 

Як зазначалось вище, проблема описання невизначеності приваблює науковців та 

дослідників з різних галузей знань, але інтервальний аналіз, який вивчає цю 

невизначеність, має комплексні (складні) операції розрахунків, рішення яких не 

уявляється без використання комп’ютерної техніки. У зв’язку в тим що інтервальній 

аналіз має суто математичний апарат представляється інтерес використовувати саме 

системи комп’ютерної алгебри (СКА). Відомо, що інтервальна арифметика та 

інтервальні методи реалізовані у вигляді додаткових пакетів в таких добро відомих 

системах комп’ютерної математики як: Matlab, Maple та Mathematica.  

Wolfram Mathematica (починаючи з 5 версії) – є пакетом символьної математики. 

Має велику кількість функцій, а також є відкритим середовищем, дозволяє 

доповнювати пакет своїми власними розробками. Система має високу швидкість й 

практично безмежну точність розрахунків. Щодо вирішення інтервальних задач та 

алгоритмів, то система представлена вузьким набором базових функцій: додавання, 

віднімання, помноження, ділення, возведення в ступінь, пошук значення 

тригонометричної функції, процедури порівняння інтервалів, функції розрахунку 

знаходження числа чи інтервалу у заданому інтервалі, функції розрахунку області 

об’єднання інтервалів, розрахунку модуля інтервалу. Щодо синтаксису системи, то він 

є прийнятним для більшості систем комп’ютерної алгебри, але написання спеціальних 
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функцій проводиться повним словом, а в окремих випадках парою слів, що додає час 

при програмуванні задач.  

Mathworks Matlab – (починаючи з версії 5.3) – технічна мова високого рівня 

програмування й середовище для розробки алгоритмів, візуалізації та аналізу даних. 

Основними проблемами системи є побудова на розширеному представлені й 

використанні матричних операцій, швидкість обчислень в 5-10 разів менше чим в 

системі Mathematica, інтерфейс представлений тільки на англійській мові і частково на 

японській. Інтервальна арифметика в СКА Matlab не реалізована в ядрі, така 

арифметика реалізована професором Гамбургського університету технологій 

(Німеччина) С. Румпом як бібліотека Intlab. Не дивлячись на широкі можливості цієї 

бібліотеки в ній не передбачена робота з невірними інтервалами, які необхідні при 

вирішенні деяких задач автоматизованого управління, теорії прийняття рішень та інше.  

Maplesoft Maple – це «патріарх» в сімействі сучасної символьної комп’ютерної 

алгебри. І до цього часу ця система залишається привабливою для багатьох науковців 

завдяки зручному інтерфейсу, великій базі довідника, простоті синтаксису, 

багатомовності. Система має понад 3000 функцій й правил їх перетворень. При 

розробці цієї системи в основу концепції були положенні два критерії – це швидкість та 

економне використання пам’яті. Інтервальна арифметика та функції інтервального 

аналізу не закладені розробниками у ядрі системи. Інтервальна арифметика реалізована 

науковцями університету Вупперталя (Німеччина) професорами Ф. Краемером, та 

Ф. Хофшустером, як бібліотека IntpakX. Ця бібліотека має всі базові арифметичні, 

тригонометричні, порівняльні та об’єднувальні операції, возведення в ступінь, пошук 

значення елементарних функцій, коли аргумент заданий інтервальним числом та інше. 

Синтаксис для проведення інтервальних розрахунків є логічним і нічим не 

відрізняється від загального синтаксису системи, крім того що, перед арифметичною 

операцією ставиться знак «&».  

Проведення опитування спеціалістів в області математичного моделювання на 

предмет їх оцінки СКА за дев’ятьма «якісними» параметрами (швидкість системи, 

об’їм необхідної пам’яті на жорсткому диску, простота та логічність синтаксису 

(загальні та інтервальні розрахунки), наповненість функціями, наявність міжнародних 

сертифікатів, популярність, надійність системи, простота інсталяції, зручність 

інтерфейсу) показало, що найбільш якісною СКА є система Maple. Використання СКА 

Maple (IntpakX) представляє інтерес при вирішені практичних задач пов’язаних з 

прогнозуванням динамічних процесів з інтервальною невизначеністю. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАБУТТЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ, 

УМІНЬ ТА НАВИЧОК ОБ’ЄКТАМИ ПІДГОТОВКИ 

Романенко І.О.1, Алексєєв С.В.2, Рубан І.В.2, В.В. Косенко В.В.3 

1 Генеральний штаб Збройних Сил України, 

2 Харківський університет Повітряних Сил, 

3 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології 

машинобудування» 

 

Забезпечення високої готовності Збройних Сил України до виконання завдань за 

призначенням в сучасних умовах вимагає нових підходів до організації системи 

підготовки (СП), в межах якої здійснюватиметься цілеспрямований процес набуття 

(підтримання) необхідного рівня знань, умінь та навичок (ЗУН) всіма категоріями 

об'єктів підготовки на визначеному часовому інтервалі. Впливати на процес підготовки 

можна не тільки шляхом перерозподілу навчальних заходів або їх змістовних чи 

часових параметрів, але й за рахунок зміни функціональних можливостей (а, можливо, і 

структури) системи підготовки взагалі (наприклад, впровадженням прогресивних 

інформаційних технологій, однією з яких є дистанційне навчання). 

Аналіз існуючої СП показує, що при плануванні недостатньо враховуються 

результати попереднього інтервалу підготовки, тобто фактичні досягнуті рівні ЗУН 

об’єктів. При цьому моделювання можливих результатів підготовки за новим планом 

взагалі не проводиться. Таким чином, виникає необхідність рішення задачі врахування 

процесів набуття (підтримання) необхідного рівня знань, умінь та навичок при 

плануванні підготовки, яка є актуальною. 

Управляючі впливи на систему підготовки повинні формуватися на основі 

планування заходів, які з заданою ймовірністю забезпечать набуття необхідного рівня 

ЗУН всіма категоріями об’єктів підготовки відповідно до цільових функцій системи. 

З метою реалізації якісного управління процесом підготовки при плануванні 

доцільно використовувати розроблену модель, яка дозволить оцінювати відповідність 

варіантів плану цільовим функціям системи шляхом врахування процесів набуття 

(підтримання) необхідного рівня ЗУН. При цьому ймовірність досягнення необхідного 

рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки може бути отримана на етапі 

планування (безпосередньо до проведення заходів) виходячи з результатів 

моделювання проведення спланованих заходів на основі початкових рівнів 

підготовленості, що є результатами попереднього інтервалу підготовки. 
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ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

У МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ 

Рощіна Н.В., Майорова І.О. 

Одеський національний морський університет 

 

Згідно до Закону вiд 16.01.2003 р.  № 433-IV «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» інноваційний розвиток транспортної галузі 

відповідає двом стратегічним напрямам інноваційного розвитку економіки України, а 

саме: розвиток транспортної системи країни та створення сучасних транспортних 

засобів. В системі транспортної галузі України морські торговельні порти займають 

ключове місце і можуть стати осередком запровадження інновацій завдяки їх сполучній 

ролі серед морського, залізничного і автомобільного видів транспорту.  

На цей час порти практично не використовують свій інноваційний потенціал у 

зв’язку з високою капіталомісткістю новітньої портової техніки і нових технологій. 

Інноваційні процеси у портах країни спрямовані тільки на поточні удосконалення 

існуючих технологій за рахунок модернізації вантажозахватних пристроїв чи 

різноманітного устаткування старої перевантажувальної техніки, що використовується 

вже на протязі багатьох років. Будівництво нових перевантажувальних терміналів 

базується на технологіях, які не відповідають світовому рівню технологічного 

прогресу, що заздалегідь обумовлює їх передчасне моральне старіння. Нова техніка, 

яку купують порти сьогодні, фактично вже є застарілою за світовими мірками. Все це 

спричинено тим, що порти здійснюють фінансування нової техніки і нових технологій 

переважно за рахунок власних коштів і змушені економити. 

У зв’язку з цим постає проблема пошуку джерел фінансування інновацій у 

портах. Проведемо порівняльний аналіз деяких джерел фінансування інновацій. 

Результати аналізу наведені у таблиці і дозволяють зробити наступні висновки. 

Безумовно, найбільш привабливим є державне фінансування інновацій за рахунок 

коштів держбюджету і спеціальних державних фондів. Але його обсяги в Україні 

невеликі – за офіційними даними Держкомстату не більше 3 % від загального обсягу 

фінансування інновацій, що знижує ймовірність отримання портами державного 

фінансування інноваційних проектів у зв’язку з їх високою капіталомісткістю. 

Світова практика розвитку портів свідчить, що найчастіше значні обсяги 

фінансування вдається отримати від зацікавлених інвесторів у вигляді прямих 

інвестицій на умовах концесії або права оперативного управління портовою діяльністю. 
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В Україні ще не сформовано ефективний механізм державного і приватного 

партнерства у портах, тому використання цільових інвестицій як джерела фінансування 

інновацій є обмеженим. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика джерел фінансування 

Джерело Обмеження і вимоги Переваги Недоліки 

Д
ер

ж
ав

н
е 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
 

– соціальна 

значимість проекту;  

– відповідність 

певним жорстким 

стандартам;  

– обмежені сфери, що 

фінансуються за 

державний рахунок. 

– здійснюється навіть у 

випадках, коли запозичити 

засоби у кредитних 

установ неможливо; 

– менший кредитний 

відсоток і більший строк 

кредитування на державні 

кредити. 

– обмеження на 

використання коштів;  

– складність 

отримання;  

– звичайно невеликі 

обсяги державного 

фінансування. 

Ц
іл

ь
о
в
і 

ін
в
ес

ти
ц

ії
 – стабільна ринкова 

позиція підприємства; 

– кваліфікований і 

досвідчений 

менеджмент. 

– інвестор привносить свій 

досвід здійснення 

виробництва; 

– розривання фінансових 

стосунків з інвестором 

надзвичайно важке. 

– інвестор повністю 

контролює бізнес і 

має право приймати 

управлінські рішення. 

К
р
ед

и
ти

 

– ліквідна застава;  

– позитивна кредитна 

історія підприємства; 

– значні вимоги до 

економічного 

обґрунтування. 

– гнучкість запозичення та 

обслуговування займу;  

– відсутність поточного 

контролю за 

використанням кредитних 

коштів. 

– ризик неплатоспро-

можності;  

– високі кредитні 

відсотки;  

– вимоги до наявності 

ліквідної застави. 

Л
із

и
н

г 

– наявність базисного 

періоду оренди, на 

протязі якого первісні 

умови угоди не 

можуть бути змінені. 

– можливість придбання 

прогресивної техніки, по 

суті, в розстрочку; 

– віднесення орендних 

виплат за лізингом на 

собівартість продукції. 

– сумарна ціна 

капіталу, вкладеного 

в лізинг техніки, 

може бути вищою, 

ніж кредиту на ту ж 

техніку. 

 

Кредитування інноваційних проектів українськими комерційними банками 

практично не здійснюється у зв’язку з їх ризиковим характером. До того ж, світова 

банківська криза, що останнім часом торкнулася і Україну, значно знизила можливості 

отримання кредитів на розвиток підприємств взагалі. 

У світлі вищевикладеного доцільним постає впровадження інноваційної техніки 

на умовах лізингу – довгострокової оренди машин, обладнання, транспортних засобів, 

споруд виробничого характеру і призначення з можливістю їх подальшого викупу. Для 

морських портів України використання лізингу відкриває можливості для прискорення 

переходу на інноваційний шлях розвитку без різкого підвищення обсягів 

капіталовкладень у прогресивну техніку і технології. 
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Савченко С.В. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Податок на додану вартість є важливою складовою доходної частини Державного 

бюджету України. Сьогодні, на відміну від радянського часу, можливо сміливо ставити 

його на перше місце по наповненню бюджету за рахунок сплати податків суб’єктами 

господарювання.  

Функцію по адмініструванню податку на додану вартість законом покладено на 

державну податкову адміністрацію України. Справляння цього податку регулюється 

правовим актом вищої юридичної сили – Законом України «Про податок на додану 

вартість». Однак, тільки за допомогою цього закону не можливо повноцінно виконати 

функцію щодо контролю за правильністю та повнотою сплати податку до бюджету. 

Механізм реалізації Закону України «Про податок на додану вартість» здійснюється 

скрізь призму нормативно - правових актів, запроваджених державною податковою 

адміністрацією України, які прийняті відповідно до вимог цього закону та покликані 

сприяти виконанню його вимогам.  

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 17 березня 

2008 року N 159, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 

р. за N 224/14915, та який набув чинності з 30 березня 2008 року, декларації з податку 

на додану вартість починаючи з березня 2008 року повинні подаватися відповідно до 

вимог та за формою, передбаченими цим наказом. 

Пунктом 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на 

додану вартість в редакції наказу N 159 передбачено, що одночасно з декларацією 

повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим 

Порядком, зокрема, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в 

розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та 

додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість. 

Однак, не зважаючи на намагання держави зробити адміністрування цього 

податку прозорим та відкритим, на цей час все ж таки існують схеми мінімізації 

податків.  

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 25.04.08 № 31-20010-3-

8/3337, МФУ спільно з ДПАУ, Мінекономікою, Держмитслужбою, Мін'юстом 
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проведено аналіз найбільш розповсюджених схем мінімізації податків. Схеми 

мінімізації податків другої категорії знаходяться у площині адміністрування податків, 

що обумовлює необхідність удосконалення механізмів саме адміністрування. 

Базовим елементом такого роду схем є залучення суб'єктів господарювання, що 

виконують функцію перенесення об'єкта оподаткування на інших суб'єктів 

господарської діяльності з відмінними від загальних (більш сприятливими) ставками 

оподаткування. 

Механізми запровадження оптимізації податкового навантаження можуть 

виступати: 1) заниження ціни реалізації; 2) використання "транзитних" підприємств з 

метою збільшення ціни покупки; 3) придбання сумнівних з точки зору фактичного на 

дання і використання у господарській діяльності послуг (маркетинг, мерчандайзинг, 

інформаційні, консультативні, юридичні, права використання товарних знаків тощо); 4) 

залучення запозичення ресурсів під завищений процент; 5) проведення попередньої 

оплати; 6) здійснення нетипового експорту; 7) приріст запасів; 8) продаж товарів через 

платників єдиного податку; 9) операції з нематеріальними активами; 10) перерахування 

коштів на "фіктивне" підприємство з подальшим банкрутством останнього і 

віднесенням заборгованості до складу валових витрат; 11) проведення свідомо 

збиткових операцій, які є не типовими для основної діяльності (в том числі з 

використанням товарного кредиту). 

У зв'язку з небажанням сплачувати податки в повному обсязі, а також через 

відсутність можливості перенесення об'єкта оподаткування на нерезидентів або 

суб'єктів господарювання, що сплачують податки за заниженими ставками, підприємці 

вдаються до різноманітних схем мінімізації податкових платежів, направлених на 

перенесення об'єкта оподаткування на підприємства всередині країни, які його 

нівелюють простим недекларуванням і відповідною несплатою податків до бюджету. 

Використання таких "фіктивних" підприємств, прямо або через транзитні 

підприємства, можна віднести до другої категорії схем мінімізації податкових 

зобов'язань, пов'язаних з ухиленням від оподаткування. 

З огляду на зазначене податок на додану вартість представляє  інтерес для всіх 

державних органів, котрі на практиці застосовують норми податкового законодавства. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА УМОВ КРИЗИ КОМУНІКАЦІЙ 

Саламатова А.О. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Одними з найбільш важливих задач управління організаціями є формування 

комунікативних мереж, створення умов для успішного функціонування комунікацій в 

організації та запобігання виникненню комунікативних криз. Завданням керівництва 

будь-якої організації є налагодження ефективної мережі комунікацій всередині та поза 

межами підприємства з намаганням запобігати діям, що викликають кризові ситуації. 

Це може бути досягнуто за рахунок встановлення контролю за кожним етапом 

просування інформації та кожною особою, яка бере участь в цьому процесі. Своєчасне 

прогнозування та виявлення кризи комунікацій і застосування превентивних заходів 

для її запобігання гарантують стабільність та ефективність комунікаційних процесів.  

Серед позитивних рис комунікативних процесів в організаціях можна виділити 

можливість своєчасно отримувати інформацію та приймати більш зважені рішення 

шляхом всебічного обговорення проблем, сприяння виявленню та розповсюдженню 

кращого досвіду, можливість організовувати потоки інформації по вертикалях та 

горизонталях організації та інтегрувати їх з зовнішніми каналами комунікацій тощо. В 

той же час, при розробці та підтриманні моделі організаційних комунікацій доцільно 

намагатися уникати інформаційного перенавантаження, деконцентрації уваги 

персоналу у зв’язку з пошуком релевантної інформації та реагуванням на неї, появи 

помилок при комунікаціях, що і є причиною цілої низки кризових явищ організації, 

спричинених недосконалістю зв’язків. 

Слід пам’ятати, що збої в комунікаціях організації можуть бути викликані 

випадковими причинами або умисними діями працівників. Прикладами загальних 

причин криз в організації можуть бути такі, як: несистемний характер розвитку 

підприємства; відсутність програм розвитку підприємства; неготовність для переходу 

на нові управлінські технології; недостатній рівень забезпечення ресурсами та 

соціальними умовами праці; спад кон’юнктури в економіці в цілому; політична 

нестабільність у країні функціонування тощо. 

За умов кризи комунікацій всі компанії шукають нові резерви у своїй діяльності, 

проте часто можливість для підвищення ефективності бізнесу полягає в успішній 

організації внутрішніх комунікацій. Їхній розвиток дозволяє підтримувати у колективі 
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нормальний психологічний клімат, створювати відчуття єдності, підвищувати 

продуктивність праці та дисципліну. Основою антикризової внутрішньо корпоративної 

комунікативної програми завжди є наявність ефективних каналів комунікації та 

зворотного зв’язку зі співробітниками. 

Успіх комунікації за умов кризи обумовлений трьома основними факторами, а 

саме: наявністю плану комунікацій як складової частини загального плану подолання 

кризи; формуванням спеціальної команди з боротьби з кризою та використанням однієї 

людини, що виконує функцію прес-секретаря протягом всієї кризи. 

План комунікативних зусиль передбачає розробку певної схеми інформування 

співробітників та суспільства, у тому числі використання меморандумів, 

інформаційних листівок, преси, радіо та телебачення, телефонного зв’язку тощо. 

Мають бути призначені надійні люди з числа співробітників організації для участі в 

розробці плану комунікацій та системи перевірки заяв та інших документів до того, як 

вони будуть оприлюднені. Активну допомогу їм можуть надавати працівники 

юридичної служби або радники, яких можна запросити з інших профільних закладів. 

Також слід обрати та призначити окрему людину, яка буде оцінювати вплив кризової 

ситуації на різні групи громадськості, здійснювати моніторинг того, який вплив мають 

на них інформаційні повідомлення. 

Таким чином, для профілактики та запобігання криз комунікацій в організації 

керівники мають чітко усвідомлювати важливість і необхідність застосування 

антикризових заходів на різних фазах життєвого циклу підприємства. Для своєчасного 

виявлення кризи комунікацій в організації доцільно проводити аналітичну оцінку усієї 

сукупності або системи (якщо вона існує) комунікацій підприємства. При цьому 

основним завданнями є вдосконалення методичного забезпечення організації 

комунікаційних процесів, а саме: здійснення ефективного зворотного зв’язку, 

застосування вибіркового опитування персоналу, тестування працівників, проведення 

опитування топ-менеджерів, методів експертних оцінок, методу прямого 

спостереження, аналізу внутрішніх нормативних документів тощо. Це дозволить 

свідомо формувати та підтримувати ефективну мережу внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій організації. 

Література: 

1. http://www.anticrisis.ru 

2. http://www.botexpert.com.ua 

3. http://www.metaprofit.ee 

http://www.botexpert.com.ua/
http://www.metaprofit.ee/
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МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Сафронова І.О. 

Національній університет державної податкової служби України 

 

Отримання якісної професійної освіти являє собою комплексну проблему, 

рішення повинне відповідати існуючим та майбутнім потребам та викликом часу. 

Модернізація управління системою освіти – важлива соціальна задача, рішення якої 

забезпечує потрібне покращення якості  підготовки спеціалістів у ВНЗ. Рішення цієї 

проблеми забезпечити необхідне покращення якості підготовки спеціалістів – фахівців. 

На наш погляд об’єктивними засобами управління якістю підготовки є: модель 

освітнього процесу, схема оцінки якості освіти, що узгоджена з системою оцінки 

наочних знань і професійних задач у вибраній області діяльності, оцінка можливості 

зміни системи освіти, що забезпечує покращення якості освіти, інформаційна система 

управління якістю освіти.  

Інформаційна система управління якістю освіти є в сучасних умовах основою 

системи управління і заснована на інтегрованому полі знань, що містить структурно-

семантичні представлення різноманітних моделей і фактичних даних, а також 

механізми їх обробки. Аналіз практики оцінки якості освіти у вітчизняних і зарубіжних 

вузах дозволяє встановити існування двох підходів до оцінки якості освіти, що 

надається і одержуваного. 

Перший підхід пов'язаний із забезпеченням потреби навчальних в об'єктивній 

оцінці якості їх освіти, другий — з вживаною технологією оцінювання. 

У першому випадку критерієм якості освіти вважається рівень самореалізації 

особи в професійній діяльності. Оцінка якості освіти здійснюється для об'єктивної 

фіксації результату підготовки фахівця і призначена для студента, який більше за кого-

небудь зацікавлений у вдосконаленні якості процесу освіти, в підвищенні власної 

компетентності при рішенні професійних задач. Прихильники другого підходу 

основними критеріями якості освіти вважають зовнішні показники: успішність, умови 

організації освітнього процесу, число наукових досліджень і ін. Студент в цьому 

підході розглядається як «сировина» для освітньої установи, і лише потім як споживач 

якості освіти, що стоїть в одному ряду з рівнозначними споживачами — 

підприємствами, організаціями, державою. Основним призначенням системи освіти є 

виявлення і забезпечення реальних потреб споживачів освіти шляхом відбору якісної 

«сировини» і доведення його до якісного «продукту». 
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Модельована інформаційна система оцінки якості освіти використовує обидва 

вказані підходи і заснована на розміщенні і наданні інформації, перш за все студенту, 

про зв'язок навчання з основними професійними задачами, вибраної області діяльності, а 

також відомостями про зміст і форми самопідготовки, про організацію учбового процесу і ін.  

Для моделювання якості професійної освіти використана концепція системи 

«мотивованих здібностей», що розуміються студентом як професійна компетентність – 

схильність до рішення професійних задач. Система здібностей виявляється як 

професійна кваліфікація – підготовленість до рішення професійних задач. Особливістю 

концепції є забезпечення розуміння студентом своєї професійної компетенції шляхом 

накопичення інформації про процес отримання професійної кваліфікації під час 

навчання. Модель інформаційної системи оцінки якості освіти повинна містити 

наступну інформацію про освітні досягнення студента: оцінку по всіх видах 

традиційних атестацій – ступінь теоретичної підготовленості до рішення учбових задач; 

оцінку за основні лабораторно-практичні задачі – ступінь практичної підготовленості 

до рішення елементарних професійних задач; сертифікати за основні реальні 

професійні задачі, уміннями рішень яких оволодів студент – рівень підготовленості до 

професійної діяльності. Види оцінок і сертифікатів встановлюються для окремих 

спеціалізації і пов'язані з основними класами освітніх професійних задач або окремими 

задачами. Це можуть бути сертифікати для окремих (основних) дисциплін, що 

вивчаються, видів професійної діяльності, здійснюваної при проходженні учбових і 

виробничих практик, виконанні курсових і дипломних робіт, інших видів професійної 

діяльності. Як сертифікати можуть бути різні документи про професійну кваліфікацію. 

Дані можливості є мотивуючим чинником досягнення кращих результатів за час 

навчання. Що завершив навчання у ВНЗі студент разом з дипломом про вищу 

професійну освіту за фахом має нагоду одержувати сертифікати і інші документи про 

кваліфікацію в рішенні конкретних професійних задач. Можливість доступу до 

відкритого середовища результатів освіти дозволяє студентам планувати і здійснювати 

підвищення професійної компетентності відповідно до змінних вимог професійної 

діяльності. Працедавцям стають доступні підсумкові документи про освіту, що дістане 

у вузі, за фахом, що дозволяє здійснювати мотивований підбір кадрів, знайомитися з 

системою освітніх послуг вузу, ухвалювати рішення про підвищення кваліфікації і 

перепідготовку фахівців. Надання відкритого доступу до інформації про результати 

навчання у вузі дозволяє ефективно пропагувати комплекс освітніх послуг вузу на 

існуючому ринку праці, підвищуючи його конкурентоспроможність. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Семенюк А.Я. 

Львівська комерційна академія 

 

Сьогодні з переходом України до ринкової економіки провідну роль в її розвитку 

та зростанні безсумнівно відіграє підприємство, будучи основою, саме на тому рівні, де 

створюється вся необхідна для суспільства продукція, та функціонує розвинута сфера 

послуг. Тому в процесі управління, для забезпечення конкурентоздатності та розвитку 

підприємства дуже важливий аспект відіграє впровадження та використання 

інноваційних технологій та ІТ-рішень. 

Згідно Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», 

під інформаційною технологією (ІТ) слід розуміти - цілеспрямовану та організовану 

сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, 

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, 

розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 

розташування. Роль інформаційних технологій в оптимізації діяльності підприємства - 

є досить актуальним питанням, що неодноразово підлягало вивченню багатьма 

іноземними та українськими науковцями (Мейора Т., Коберна А., Македонського М., 

Румянцева Ю). 

Багато українських підприємств досягли вже цього етапу, коли питання залучення 

таких сучасних інформаційних технологій в процеси управління, планування, 

виробництва, взаємовідносин з клієнтами, аналітику діяльності чи оптимізацію бізнес 

процесів - є ключовою необхідністю. Основним завданням підприємства, що вирішує 

питання комплексної чи часткової автоматизації своєї діяльності є вибір програмного 

забезпечення, що максимально відповідає принципам обліку компанії, рішення, що 

відповідає специфіці відповідно до виду діяльності, та організації бізнес-процесів. 

Як свідчить практика сьогодення, у більшості випадках попит на автоматизацію 

діяльності підприємства вже не зупиняється на вузьких прикладних програмних 

рішеннях лише для бухгалтерського обліку, чи операційної діяльності, а все більше 

потребує комплексних управлінських систем. А саме рішення для автоматизація та 

планування виробничих процесів (MRP), автоматизації взаємовідносин з клієнтами 

(CRM), оптимізації бізнес-процесів та документообігу (WorkFlow), системи 

електродного обміну документами (EDI), аналітичні гуртівні даних, та системи 
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інтелектуального бізнес аналізу (Bussines Intelligent та Data Mining).  

Проте самим потрібним та ефективним інструментом на ринку інформаційних 

технологій, котрий зміг би, об’єднати в собі фактично всі моменти пов’язані з 

діяльністю того чи іншого підприємства, являються інтегровані системи класу ERP. 

Адже ERP - це перш за все, система управління бізнесом, що інтегрує усі аспекти та 

напрямки діяльності підприємства. Історично на етапі виникнення системи такого класу 

були орієнтовані лише на потреби великих підприємств, перш за все, для 

обслуговування інформаційних потреб виробничих компаній. Та з часом, в процесі 

свого розвитку дані рішення охопили потреби й інших галузей та напрямків діяльності. 

У зв’язку із розвитком та охопленням ширшого кола потреб, ERP-системи, котрі спершу 

працювали на мейнфреймах поступово перейшли до клієнтських або серверних рішень, 

а на сьогоднішній день спостерігається тенденція в напрямку Web-технологій, та 

інтернет-орієнтованості ERP. Це перш за все пов’язано із розвитком самого Інтернету, а 

саме збільшенням його ролі в бізнесі, та і з поширенням та доступністю ERP - рішень 

для малого та середнього бізнесу. Вдалим прикладом такого інноваційного рішення, 

можна назвати систему Comarch ALTUM, від східноєвропейського розробникаIT-

рішень, для ключових секторів економіки компанії Comarch. 

Згідно з визначенням Gartner Group - міжнародна компанія, що працює в напрямку 

досліджень в сфері інформаційних технологій, сучасна ERP-система, вже не лише 

програмна яка охоплює ключові процеси діяльності та управління, та допомагає 

найкращим чином переглянути роботу підприємства, але й являє собою бізнес-стратегію 

підприємства, відповідно до приналежної галузі, та містить в собі набір ключових для 

даної галузі функціональних рішень, що допомагає власникам та акціонерам компаній 

збільшити частку бізнесу за допомогою ефективної ІТ-підтримки. 

Отже в сучасних умовах саме ERP-система, являє собою програмне забезпечення 

для підприємства, що виступає, як ефективний інструмент серед доступних 

інформаційних технологій, інтегруючи інформацію про діяльність різноманітних 

структурних підрозділів та функцій компанії в єдину уніфіковану систему. Розроблене 

для моделювання та автоматизації багатьох базових процесів підприємств, від фінансів 

до управління виробництвом, з ціллю інтеграції інформації, створюючи взаємозв’язки 

між відповідними підсистемами. Формуючи платформу, що об’єднує в процесі 

співпраці бізнес-партнерів, замовників, постачальників, виробників, клієнтів та 

працівників компанії в єдиному інформаційному просторі. 
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ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖ ТА СТРАТЕГІЧНИХ 

АЛЬЯНСІВ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

Сиваненко Г.П. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Особливістю нинішнього етапу розвитку торгівлі в Україні є те, що процес 

формування  мереж  відносно каналів розподілу є досить актуальним та може бути як 

вертикальним, так і горизонтальним, причому у межах різних продуктових сегментів. 

При цьому за умови географічної близькості учасників мереж вже формується кластер. 

Міжфірмові угоди визначають погоджену політику їхніх учасників по тим 

напрямкам діяльності, по яких з метою підвищення загальної конкурентноздатності 

мережа виступає як єдине ціле. Координацію дій окремих ланок ланцюга при 

збереженні їхньої незалежності й відповідальності може здійснювати фірма-лідер. 

Найбільш розповсюдженим у світовій практиці формування підприємницьких 

мереж є варіант кооперації навколо виробника. На певному етапі великому 

підприємству стає невигідно мати власний канал розподілу - занадто великі витрати 

при його підтримці й контролі (власник бізнесу завжди зацікавлений більше, ніж 

менеджер окремої ланки). При цьому посередники виконують ряд функцій, що 

сприяють успішному рзв’язанню маркетингових задач: здійснюють закупівлю 

необхідних для виробництва сировини й матеріалів, проводять маркетингові 

дослідження ринку, установлюють контакти зі споживачами й кінцевими покупцями, 

забезпечують сервіс по обслуговуванню проданих товарів, приймають на себе ризики 

торговельних угод, беруть участь у формуванні рівня цін тощо. 

Іноді буває так, що посередники забезпечують переміщення товару до покупця не 

тільки з меншими витратами, але й більш якісно, ніж виробник. Як уже було сказано, 

партнери організують свої взаємодії за певною схемою (наприклад, у вигляді 

багатоорбітної схеми інтеграції). Критеріями ефективності вибору моделі в цьому 

випадку є швидкість руху товарів, рівень витрат обігу й обсяги реалізації продукції. 

З 90х років минулого століття у передових країнах, особливо в Японії, активно 

формуються віртуальні підприємства, або підприємницькі мережі, організовані на 

основі гнучкого автоматизованого виробництва, логістичних систем та інформаційних 

технологій управління. Великі підприємницькі мережі дедалі частіше організовуються 

у вигляді віртуальних корпорацій, які можуть поєднувати великі, середні й малі 

підприємства, а також передбачають гнучке стратегічне управління, децентралізацію 
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власності («перехресне» володіння акціями), електронну комерцію тощо[1]. До 

конкретних переваг мереж належать: швидке поширення і збір нової, необхідної для 

управлінців інформації, застосування інновацій, розподіл ризику між учасниками 

мережі. Міжфірмове співробітництво часто приймає форму стратегічних альянсів для 

поділу  витрат, скорочення строку виведення інновації на ринок й одержання швидкого 

доступу до нових ринків, технологій і дослідницьких рішень [2]. Стратегічні альянси 

великого та малого бізнесу є основною формою міжфірмового співробітництва і 

кооперації та відрізняються більшою різноманітністю. Подібні об'єднання створюються 

з метою взаємовигідного співробітництва, яке дозволяє: знизити ризик за рахунок 

диверсифікованості продукції, скоротити загальні капітальні витрати, знизити витрати 

за рахунок використання переваг кожного партнера, подолання конкуренції шляхом 

можливого підписання взаємовигідної угоди з реальними або потенційними 

конкурентами [3]. 

Організація стратегічного альянсу дозволяє виробникові: зосередити свої зусилля 

й ресурси на інноваційних розробках, поліпшити якість і конкурентну здатність товару, 

розробляти загальну стратегічну концепцію й ін. У той же час гнучкий характер мережі 

дозволяє згрупованим фірмам конкурувати між собою за збільшення частки в 

загальному обсязі продажів, залучати у випадку потреби нових учасників. 

В умовах розвитку фінансово-економічної кризи в Україні, такі мережі можуть 

стати важливим засобом утримання підприємств на ринку, їх виживання. Адже, 

усунення з каналу розподілу фінансово нестійкого учасника та замикання каналу на 

кількох „перевірених” підприємствах дозволить уникнути вимивання обігових коштів 

за рахунок банкрутства одного з учасників каналу, що для торговельних підприємств є 

вкрай важливим. Однак варто зазначити, що "підприємницькі мережі", які сприяють 

посиленню конкурентних позицій підприємств, що входять до їх складу, ще не 

одержали належного розвитку ані в Росії, ані в Україні, але, на нашу думку, в нових 

економічних умовах кількість подібних мереж буде безсумнівно збільшуватися. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Скаженик В.Б., Кочура И.В. 

Донецкий национальный технический университет 

 

В процессе разработки месторождений горнодобывающее предприятие проходит 

несколько стадий: строительство горного предприятия (рудника, карьера, шахты); 

выход на проектную мощность;  добыча полезного ископаемого на уровне проектной 

мощности; доработка запасов (затухание); закрытие предприятия. 

Суммарная длительность всех этих стадий может составлять от нескольких лет до 

десятков лет. Основные решения на этапе проектирования месторождения включают 

установление границ балансовых запасов,  способ вскрытия, схему подготовки запасов 

к выемке, технологию производства горных работ. 

Многие структурные решения предопределяют ограничения в развитии горных 

работ в будущем. Принятие решений происходит, как правило, в условиях низкой 

достоверности информации о запасах месторождения и значительной изменчивости 

таких факторов внешней среды, как стоимость добываемого полезного ископаемого, 

стоимость материальных и энергетических ресурсов. Развитие горных работ на 

месторождении, как правило, связано с большими капиталовложениями. Конечный же 

результат зависит от множества случайных факторов и связан со значительными 

рисками. 

В этой связи для принятия объективных решений необходимы современные 

методы и подходы, обеспечивающие выбор наилучших в результате рассмотрения 

множества возможных с учётом вероятностных характеристик исходной информации. 

Сотрудниками Донецкого национального технического университета и компании 

«Геософт» разработан комплекс программных средств для автоматизированной 

технико-экономической оценки вариантов разработки рудных месторождений. 

Система учитывает  следующие основные горно-геологические факторы: 

– содержание полезного компонента в руде; 

– мощность рудного тела; 

– угол падения рудного тела; 

– устойчивость руды и устойчивость породы; 

– крепость пород. 

В программном комплексе предусмотрена возможность формирования 

технологических вариантов разработки, различающихся следующими параметрами: 



229 

– система разработки; 

– способ обогащения; 

– способ транспортировки руды; 

– способ отбойки камерных запасов; 

– виды и типы горношахтного оборудования. 

В базе данных содержатся нормативы расхода метериальных и энергетических 

ресурсов, нормы выработки и нормативы численности персонала, производительность 

машин и механизмов и другие удельные параметры, необходимые для расчёта расхода 

ресурсов по вариантам разработки.  

В базе данных представлены цены на оборудование, материалы, энергию, 

тарифные ставки и оклады персонала. 

При оценке варианта разработки последовательно рассчитываются: 

– эксплуатационные запасы; 

– календарный график разработки; 

– товарная продукция; 

– капитальные затраты; 

– количество оборудования, численность персонала, потребность в материалах и 

энергии; 

Исходя из полученных натуральных характеристик вариантов, оцениваются 

эксплуатационные затраты. 

С целью финансовой оценки вариантов разработки в программном комплексе 

рассчитываются следующие показатели:  инвестиции, балансовая прибыль, чистая 

прибыль, чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности 

(IRR), бюджетная эффективность. 

Автоматизированная система позволяет сформировать варианты календарного 

плана разработки месторождения, оценить ресурсы и динамику их потребления по 

вариантам, рассчитать финансовые показатели проекта. 

Наличие модели позволяет оценить чувствительность показателей к  изменению 

факторов внутренней и внешней среды, а также оценить различные варианты 

управленческих решений. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПОЛІТИКИ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Скляренко А.К. 

Національна Академія СБ України, Інститут захисту інформації 

 

Загроза цілісності інформації йде від людини. Саме людина, за допомогою 

технічних чи інших засобів, намагається отримати інформацію. Саме через недбале 

відношення до довірених людині даних, ці дані можуть бути втрачені. 

Виходячи із даних антирейдерського союзу підприємців України: 

1). 82% загроз реалізується власними співробітниками фірми або при їх прямій чи 

опосередкованій участі; 

2). 17% загроз реалізується ззовні підприємства; 

3). 1% загроз реалізується випадково. 

ФАКТОРИ % 

Надмірна балакучість співробітників 32 

Прагнення співробітників заробляти гроші будь-якими способами та за будь-

яку ціну 

24 

Відсутність на фірмі служби безпеки 14 

«Радянські» звички співробітників фірми ділитися один з одним (традиційний 

обмін досвідом) 

12 

Безконтрольне використання інформаційних систем 10 

Наявність можливостей виникнення серед співробітників конфліктних 

ситуацій: відсутність психологічної сумісності, випадковий підбір кадрів, 

відсутність роботи по згуртованості колективу і т.д. 

8 

Загальна класифікація загроз витоку інформації через персонал: 

– промислове шпигунство; 

– соціальна інженерія; 

– необережність персоналу; 

– умисні дії працівників по розголошенню інформації та мотиви цих дій. 

При проведенні правильної політики інформаційної безпеки підприємства, можна 

максимально знизити ризик появи загроз. 

Політика інформаційної безпеки повинна бути затверджена, видана і належним 

чином доведена до відома всіх співробітників організації. Вона повинна встановлювати 

відповідальність керівництва, а також висвітлювати підхід організації до управління 

інформаційною безпекою. Згідно з ISO 17799 як мінімум, політика повинна включати 

наступне: 
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1). визначення інформаційної безпеки, її загальних цілей і сфери дії, а також 

розкриття значущості безпеки як інструменту, що забезпечує можливість сумісного 

використання інформації; 

2). виклад цілей і принципів інформаційної безпеки, сформульованих 

керівництвом; 

3). короткий виклад найбільш істотних для організації політик безпеки, 

принципів, правил і вимог, наприклад: відповідність законодавчим вимогам і 

договірним зобов'язанням, вимоги відносно навчання питанням безпеки, 

відповідальність за порушення політики безпеки, визначення загальних і конкретних 

обов'язків співробітників в рамках управління інформаційною безпекою, включаючи 

інформування про інциденти порушення інформаційної безпеки. 

Знаючи те, що рухає людиною, що спонукає її до роботи, які мотиви лежать в 

основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів 

управління трудовими процесами і створити зацікавленість співробітників у 

дотриманні правил, регламентованих ПІБ. Для цього необхідно знати, як виникають 

або викликаються ті або інші методи, як і якими способами вони можуть бути 

реалізовані. 

Мотивація – це процес спонукання людини до діяльності для досягнення мети. 

Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих 

завдань. Це найважливіший фактор підвищення ефективності діяльності усієї 

організації, адже процес діяльності організації можна добре спланувати і організувати, 

але якщо працівники цієї організації не відповідально ставляться до своїх обов'язків і 

не зацікавлені особисто у розв'язанні проблем і задач, що постали перед організацією, 

то результати контролю і підбиття підсумків не будуть втішними. 

Умовно теорії мотивації можна поділити на дві великі групи: 

1) теорії, що відображають зміст потреб (змістові); 

2) теорії, що відображають процес винагородження (прецесійні) 

Складовими інформаційної безпеки є: 

1) матеріально-технічна база; 

2) організаційно-правова; 

3) кадрова. 

Якщо забезпечувати лише одну або дві з цих складових, навіть на найвищому 

рівні ефективності, безпека інформації не буде реалізовуватися в повному обсязі.  

Первинні заходи мотивації складалися виходячи з аналізу історичного досвіду 
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поведінки людей і застосування простих стимулів примушення, матеріального і 

морального заохочення. 

У сучасному понятті розрізняють чотири основні форми стимулів: 

1). примушення; 

2). матеріальне заохочення; 

3). моральне заохочення; 

4). самоствердження. 

Комплексне забезпечення ПІБ включає в себе складові, які в свою чергу 

поділяються на ще більшу кількість складових. Через це, у такій спеціальності як 

організація захисту ІзОД, повинно бути багато різних напрямків в технічній, 

юридичній, психологічній та інших сферах. 

Створюючи працівникам сприятливі умови для праці, виховуючи в них почуття 

патріотизму за компанію, в якій вони працюють, зацікавленості в її подальшому 

процвітанні, керівництво автоматично зменшує вірогідність успішної реалізації загроз з 

боку промислових шпигунів, яким в принципі не буде чого запропонувати 

співробітникам компанії. 

 

К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

Ткач А.Ю. 

Донецкий национальный университет 

 

В современных условиях осуществление экономических преобразований 

предполагает принципиальное изменение оценки роли и значения банковской системы 

в экономике. Банковская система по своей природе является важнейшей составляющей 

механизма реализации воспроизводственных отношений в экономике. Степень ее 

устойчивости может характеризовать состояние национальной экономики, социальную 

сферу в обществе, сферу политических и международных взаимоотношений, и многие 

другие аспекты экономической и социальной жизни страны. 

Детерминантом стабильного состояния экономической системы является 

категория устойчивости. Исследованию различных аспектов устойчивости посвящено 

достаточно много научных исследований [1-3]. Процесс η(t) устойчив, если достаточно 

близкий к нему в любой начальный момент t0 процесс y(t) целиком погружается в сколь 

угодно узкую ε - трубку, построенную вокруг решения η(t). 
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Цель деятельности коммерческого банка в рыночном пространстве – устойчивое 

развитие на основе конкурентоспособности и прибыльности, учитывающее комплекс 

многочисленных и разнообразных факторов, которые нередко разнонаправленно 

влияют на результаты принятия тактических и стратегических решений. В научных 

исследованиях, посвященных банковскому маркетингу [1] рассматриваются проблемы 

коммерциализации банковской деятельности, конкурентоспособности банков,  вопросы 

управления банковскими рисками, финансовой устойчивости банков. 

В настоящей работе дается определение устойчивости банковского продукта на 

рынке, позволяющее количественно оценивать банковскую деятельность в 

неопределенной рыночной среде. 

Конкретизируем известное в науке [2,3] общее определение устойчивости 

системы применительно к деятельности банка. Факторами устойчивости банка 

являются: достаточность капитала, качество активов, качество пассивов, ликвидность, 

прибыльность. Устойчивость банка можно трактовать как в целом, так и 

применительно к каждому фактору.  

В отличие от других сфер продуктом деятельности банка являются 

нематериальные услуги: кредитные, депозитные, расчетно-кассовые и т.д. 

Производственная функция банка У=F(x) характеризует объем предоставляемых услуг 

У в зависимости от затрат ресурсов x. 

Определение1. Выпуск банковского продукта Y0, определяемый 

производственной функцией У=F(x) называется ε-устойчивым, если существует 

окрестность εN = (x0-, x0+) такая, что Y, найденное x εN  отличается от Y0 не более 

чем на ε: 

 F(x0  +) - F(х0)    ε. 

Применительно к достаточности капитала данное определение можно трактовать 

следующим образом. Банк, располагающий определенным капиталом K функционирует 

устойчиво, если при колебаниях капитала K ± K объем предоставляемых банковских 

услуг U не выходит за пределы так называемой «ε - трубки» (U-δU, U+δU). 

Литература: 

1. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 344 с. 

2. Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. - М.: Гостехиздат, 

1950. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ЗМІНИ КОНФІГУРАЦІЇ НАДВЕЛИКИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ УКРАЇНИ 

Смерічевський С.Ф., Клімова О.І. 

Донецький державний університет управління 

 

Структурні зміни в соціально-економічній структурі промисловості України 

привели до зміни організаційно-правових форм діяльності промислових підприємств та 

виникнення в середині 90-х років минулого століття в українській промисловості 

великих економічних систем, які згодом перетворилися на надвеликі. Сучасні 

надвеликі економічні системи української промисловості багато в чому відрізняються 

від тих, що склалися наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Діяльність таких систем 

має величезне значення не тільки для галузей і регіонів України, але й для економіки 

країни в цілому. 

Конфігурація надвеликих економічних систем (НЕС) України визначає їх межі 

(офіційні та неофіційні), межі їх неоструктур, а також співвідношення цих неоструктур 

за такими критеріями, як доходність (поточна та перспективна), перспективність виду 

діяльності, стабільність виду діяльності, очікування державної підтримки, 

інтенсивність державного регулювання виду діяльності тощо. 

Зміна конфігурації НЕС відбувається найчастіше за рахунок придбання 

відповідних активів або контролю над ними, або продажу відповідних активів, за 

допомогою яких здійснюється той чи інший вид економічної діяльності, і значно рідше 

– за рахунок знов створюваних активів (нове будівництво або докорінна 

реконструкція). Процес зміни конфігурації НЕС відбувається сьогодні не завжди 

системно, іноді – під впливом випадкових процесів, зважаючи на міркування 

сьогодення та причини неекономічного характеру. Якщо цей процес має місце, то його 

необхідно регулювати, передбачувати, упереджувати негативні наслідки, для чого 

необхідне моделювання зміни конфігурації НЕС. 

Зміна конфігурації НЕС може приводити до збільшення і зменшення їх меж. 

Збільшення офіційних меж НЕС пов’язане з інвестуванням коштів, тобто з відтоком 

грошових потоків їх власників, тоді як зменшення офіційних меж пов’язано з 

поверненням грошових потоків. Рішення щодо збільшення офіційних меж НЕС мають 

бути достатньо обґрунтованими. Тому в моделюванні зміни конфігурації надвеликих 

економічних систем, яка приводить до збільшення її офіційних меж, увагу зосереджено 

саме на зростанні НЕС. Отже, модель, що призначена відобразити процес розширення 
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меж НЕС, є моделлю динаміки їх зростання. 

Модель динаміки зростання надвеликих економічних систем призначена для 

відображення процесу зміни меж НЕС від меншого до більшого шляхом визначення 

рівнів їх зростання, які використовують для ідентифікації фактичного стану 

підконтрольних НЕС активів і динаміки прискорення можливих змін конфігурації 

систем. Рух зміни конфігурації НЕС у цій моделі може бути як вертикально вверх, так і 

вертикально вниз. 

Особливістю моделі динаміки зростання надвеликих економічних систем 

промисловості є її здатність показати шляхи зростання систем, тобто напрямок 

переходу до наступного, більш високого рівня зростання. 

Модель динаміки зростання надвеликих економічних систем характеризується 

наявністю таких елементів: 

– темпові характеристики; 

– темпи зростання, що відповідають кожному рівню зростання, з відповідною 

базою знань усіх рівнів зростання; 

– інформаційні потоки, які формують інформаційні ланцюги в моделі, за 

допомогою яких оновлюються дані в базі знань; 

– рівні зростання системи. 

При моделюванні процес зростання надвеликої економічної системи описується 

як:  

 : ( ) ,TÒ Õ õ t X t T   , (1) 

де Т – упорядкована множина «моментів часу» ринкових змін (глобалізація, 

євроінтеграція, структурні зміни в економіці тощо); Х – множина можливих значень 

змінних конфігурації НЕС (ринкового та інституціонального характеру в будь-який 

момент часу t); t – момент часу ринкових змін; х – можливе значення змінної 

конфігурації НЕС. 

Результати моделювання зростання надвеликих економічних систем, що 

утворилися в українській промисловості, дадуть можливість державним і регіональним 

органам управління економікою виявити тенденції, що складаються, встановити їх 

глибину і масштаб, а також отримати уявлення про НЕС як міцний макроекономічний 

фактор з урахуванням політичних тенденцій та реалій. Зміна конфігурації тієї або іншої 

надвеликої економічної структури може суттєво вплинути на її ділову політику, і отже, 

на стан економіки країни в цілому. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ФІРМИ В МАЛОМУ 

І СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ 

Сорока М.О. 

Східноукраїнський національний університет iм. В.Даля 

 

Розвиток персоналу - один з основних чинників, які позначаються на 

ефективності фірми. Відомо, що кожна фірма володіє наступними основними видами 

ресурсів: матеріальними, людськими та фінансовими. Провідна роль в цьому ланцюжку 

відводиться людським ресурсам. Адже саме рівень підготовки і професіоналізму 

персоналу фірми забезпечує раціональне використовування всієї решти видів ресурсів. 

Існує глибока помилка у тому, що оцінка співробітників потрібна лише великим 

компаніям. Та це не так. Оцінка персоналу необхідна як важливий елемент контролю та 

мотивації співробітників незалежно від чисельності підприємства. В даному випадку 

просто відрізнятимуться методи оцінки. 

Оцінка персоналу фірми повинна бути спрямована на виявлення потенціалу 

кожного співробітника. Крім того, процедури оцінки можуть бути дуже корисні при 

відборі кандидатів на вакантну посаду. 

Одним з ефективних методів для проведення такої оцінки в малому і середньому 

бізнесі може служити Кейс-метод. 

Кейс-метод знаходить все більше застосування не тільки як метод навчання, але і 

як метод відбору та оцінки персоналу. 

Для невеликої організації з чисельністю персоналу до 100 чоловік основна задача 

оцінки персоналу - відбір "правильних" людей в компанію. Причому в цьому випадку 

основний акцент робиться не стільки на професійні якості, скільки на уміння 

"вписатися" в колектив, працювати відповідно до реальних потреб фірми. 

Звичайно аналіз кейсів використовується як одне із завдань при оцінці кандидатів. 

Суть цього методу полягає у тому, що група учасників проходить через різноманітні 

випробування, серед яких головна роль відводиться розв'язуванню кейсів і 

презентаціям. За учасниками ведеться спостереження, потім всі дії уважно 

аналізуються і для кожного з них складається висновок, що містить оцінку ділових і 

особових якостей.  

Ще одним з достоїнств кейс-методу є можливість оцінити, чи впорається фахівець 

з тими задачами, які йому ще не доводилося вирішувати, причому зробить це в умовах, 

безпечних для бізнесу компанії - ті, хто знає, яка може бути ціна помилки фінансового 
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менеджера або комерційного директора, безсумнівно, вважатимуть за краще уникнути 

подібного ризику. 

Краще взнати наперед, що потенційний комерційний директор схильний до 

невиправданого ризику, фінансовий аналітик упускає з виду істотні чинники, а 

начальник відділу реклами - дуже креативний, але абсолютно не враховує витрати на 

«рекламну творчість», ніж з'ясувати це вже в процесі роботи співробітника на новій 

посаді, часто - на жаль - після закінчення випробувального терміну. 

Кейс-метод дозволяє відчутно заощадити засоби на оцінку персоналу в малому і 

середньому бізнесі. 

Але для того, щоб використовування кейсів в оцінці при наймі або просуванні на 

ключові позиції дійсно дозволило отримати достовірний прогноз, необхідно спочатку 

ці кейси правильно вибрати, а потім - коректно оцінити їх рішення. 

Кейс - це опис конкретної ситуації в певній компанії, що вимагає аналізу і 

прийняття рішення. У кейс може входити, крім інформації про компанію, додаткова 

інформація про дану сферу бізнесу, необхідна для вирішення кейса. 

При виборі кейсів варто враховувати наступні моменти: 

– зміст кейса повинен відповідати змісту роботи; 

– рівень схвалюваних рішень повинен відповідати позиції; 

– ситуація, описана в кейсі, повинна забезпечувати можливість проявити 

максимум необхідних компетенцій; 

– у кейсі повинна міститися достатня інформація для аналізу ситуації і прийняття 

рішення. 

Тому відправною точкою для вибору кейса повинне бути чітке розуміння того, 

якими якостями, знаннями і навичками повинен володіти оптимальний претендент, які 

задачі йому належить вирішувати на даній посаді, які ресурси він матиме в своєму 

розпорядженні для вирішення цих задач. 

Існує декілька типологiй кейсів, заснованих на різних ознаках. У малому і 

середньому бізнесі найбільш раціонально застосовувати міні-кейси. 

Це практичні ситуації, що описують визначену бізнес-проблему в короткій формі 

(1-4 сторінки). Об'єм інформації достатній для того, щоб людина, яка володіє 

необхідними знаннями і навичками, могла прийняти обґрунтоване рішення. Якщо 

пропонована проблема виходить за рамки наданої інформації, працівник може 

обмежитися описом стратегії вирішення проблеми. 

Цей тип кейсів дозволяє зосередитися на головному, оцінивши саме ті 
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компетенції, без яких успішна робота на даній посаді неможлива - тому міні-кейси 

зручно використовувати для відбору найперспективніших кандидатів - згодом у Вас 

буде можливість оцінити їх ретельніше і не доведеться витрачати час на явно 

невідповідні кандидатури. 

Найпоширенішими критеріями оцінки рішення кейса є наступні параметри: 

1. Адекватність проблемі та ринку. 

2. Новаторство, креативність, творчий підхід. 

3. Як застосувати рішення на практиці. 

4. Обґрунтованість рішення, наявність альтернативних варіантів. 

5. Можливість довгострокового застосування. 

При бажанні можна ввести інші критерії, що більшою мірою відповідають 

задачам Вашого бізнесу. 

Застосовуючи кейс-метод для оцінки персоналу, слід пам'ятати, що однозначно 

вірного рішення тут не існує. Тому головна мета працівника - не знайти певну 

відповідь, а продемонструвати працедавцю свої аналітичні здібності. Даючи подібне 

завдання, працедавець в першу чергу може дізнатися, як мислить працівник, і як він 

уміє застосовувати теоретичні знання з практики. Якщо кейс розбирається в групі, то 

тут перевіряються також комунікативні навички, уміння ефективно працювати в 

команді. Важливо не тільки представити свій варіант дій, але й вислухати опонентів, 

переконати їх в своїй правоті, а якщо потрібно, то скоректувати свій метод рішення 

проблеми з урахуванням думки опонентів. 

Таким чином, виходячи з вище висловленого, можна зробити наступні висновки 

про застосування кейс-методу для оцінки персоналу: 

1. Проведення такої оцінки дає додаткові можливості контролю і мотивації 

співробітників. 

2. Оптимізує роботу керівника: систематизує і стандартизує можливості оцінки 

підлеглих, дає ілюстративний інструмент для зворотного зв'язку про роботу підлеглого. 

3. Оцінка у формі кейс-методу паралельно є також і додатковим навчанням 

персоналу. 



239 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

Стадник В.Г. 

Одесский национальный морской университет 

 

Постоянное развитие мировой торговли влечет за собой коренные преобразования 

структуры транспортных рынков, в том числе и нашей страны. Развитие перевозок в 

соответствии с мировыми стандартами и новейшими технологиями усилило 

заинтересованность специалистов в области развития экспедиционных услуг. Усиление 

и ужесточение  конкуренции привело к тому, что уровню предоставляемого сервиса 

теперь уделяется самое пристальное внимание. 

Возможность и способность транспортно-экспедиторских компаний качественно 

реализовывать востребованные рынком транспортные услуги оказывают влияние на 

повышение конкурентоспособности и приводят к удовлетворению требований 

грузоотправителей и грузополучателей в процессе товародвижения. Но практические и 

теоретические проблемы повышения эффективности деятельности транспортно-

экспедиторских компаний, улучшения качества сервиса и комплексности 

предоставляемых услуг рассмотрены  еще недостаточно. 

В условиях жесточайшей конкуренции на рынке транспортных услуг, появления 

новых грузопотоков, внедрения логистического подхода к управлению ТЭК 

необходимы изменения в подходе к обеспечению качества предоставления 

транспортных услуг. 

Рынок логистических услуг в Украине развивается довольно быстрыми темпами. 

Для рынка транспортных услуг характерно, что процесс организации и осуществления 

грузоперевозок немыслим без соответствующего логистического сервиса. Логистика и 

логистический подход к управлению позволяет сократить сроки поставок, повысить 

качество услуг, снизить затраты.  

Конкурентная борьба за клиента заставляет транспортные предприятия искать 

новые пути совершенствования предоставляемых ими услуг. Кроме того существует 

конкуренция с иностранными экспедиторскими компаниями за привлечение 

иностранных заказчиков, развивающих свой бизнес в Украине,  и отечественных 

клиентов. 

Традиционные системы управления качеством исчерпали свои возможности, 

поэтому необходимо внедрение новых методов управления качеством, направленных 
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на создание условий, в которых можно будет контролировать и регулировать качество 

организации перевозочного процесса.  Реализация в ТЭК управления качеством, 

базирующейся на принципах ТQМ (Total Quality Management), предполагает системный 

подход ко всем этапам деятельности компании, начиная с изучения рынка и заканчивая 

качественной и своевременной доставкой груза. 

Стремление стимулировать производство товаров и услуг,  которые могли бы 

конкурировать на мировых рынках, привело к созданию нового метода непрерывного 

повышения качества всех организационных процессов, производства и сервиса, так 

называемого всеобщего управление качеством (TQM). 

Total Quality Management — философия всеобщего управления качеством, 

которая успешно стартовала много лет назад в Японии и США с практики присуждения 

наград компаниям, достигшим высшего качества производимой продукции. 

Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над 

качеством продукции, но и над качеством работы в целом, включая деятельность 

персонала. Постоянное параллельное усовершенствование этих трех составляющих: 

качества продукции, качества организации процессов, и уровня квалификации 

персонала — позволяет достичь более быстрого и эффективного развития бизнеса. 

Качество определяется такими категориями, как степень реализации требований 

клиентов, улучшение, надежность оказания услуг, рост финансовых показателей 

компании и повышение удовлетворенности служащих компании своей работой. 

Всеобщее управление качеством — это не программа, а систематический, 

интегрированный и организованный стиль работы, направленный на непрерывное ее 

улучшение. 

Однако для эффективного использования системы TQM в практике работы ТЭК 

необходимо исследовать вопросы об адаптации принципов этой системы для 

конкретных функций, выполняемых ТЭК, с использованием логистической концепции. 
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА 

Страшненко Ю.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

На сегодняшний день экономический кризис в банковской системе Украины 

обусловлен трудными макроэкономическими условиями, чрезмерным использованием 

банками заемных ресурсов, значительными диспропорциями между валютной 

структурой депозитов и кредитов, а также несвоевременной ревальвации гривны. Это 

говорит о неэффективности и недостаточности развития системы управления при 

моделировании финансовой деятельности коммерческого банка. В связи с этим 

исследование процессов управления финансовыми потоками банка является 

актуальной темой. 

В процессе научного исследования была предложена агентная имитационная 

модель анализа процессов управления финансовыми ресурсами банка1. В 

функционировании системы отдельно выделяется коммуникационный компонент 

взаимодействия интеллектуальных агентов, основанный на принципах теории 

переговоров. Для построения моделей информационного взаимодействия агентов при 

управлении финансовыми ресурсами банка использовался язык коммуникации между 

агентами FIPA ACL (Agent Communication Languages). Процесс управления 

финансовыми ресурсами банка подразумевает разработку комплексного подхода 

управления активами и пассивами, одним из направлений которого является 

управление ликвидностью банка. Для решения задачи дефицита ликвидности были 

выделены агенты, обменивающиеся протоколами взаимодействия FIPA ACL в процессе 

моделирования, агент мгновенных ликвидных активов (МЛА) посылает запрос агентам 

в соответствии с протоколом Request() – накопление статистики относительно времени 

для оценки эффективности взаимодействия агентов, с целью получения информации о 

текущем состоянии агентов. Агенты: текущие платежи, процентные расходы по 

вкладам, налоговые платежи, аккумуляции доходов в свою очередь посылают 

сообщение-ответ Inform-Result(). Агент МЛА определяет уровень текущей 

ликвидности. Специфика данного взаимодействия агентов – использование протокола 

Contract Net Protocol –  организация поиска агента-исполнителя для задачи дефицита 

ликвидности. Посылается запрос на предложение call-for-proposals() от агентов «мета-

уровня»: взятие межбанковского кредита (МБК) и продажа активов (ПА) для покрытия 
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дефицита ликвидности. Агенты отвечают сообщением Propose() выполнить задачу, 

предлагая свои условия, время, стоимость ресурса для покрытия дефицита 

ликвидности. Агент-инициатор производит их оценку и выбирает агента для 

выполнения задачи. Выбранным является агент ПА, ему  посылается сообщение accept-

proposal(), а сообщение-отказ посылается агенту МБК. Сообщение о результатах 

решения задачи Inform-result() посылается агенту МЛА. Далее агент МЛА посылает 

запрос Query() на выполнение Inform-действия, связанного с перераспределением 

ресурсов после решения задачи в условиях текущей ликвидности. О факте завершения 

своей задачи агент аккумуляции доходов посылает сообщение агенту МЛА.  

Процесс управления активами и пассивами банка направлен на заем максимально 

допустимого объема ресурсов и размещения в максимально доходные активы. 

Разработанные алгоритмы взаимодействия агентов при управлении состоянием 

резервов, управлении инвестициями, управлении ссудами, управлении капиталом, 

управлении обязательствами по резервам, общем управлении пассивами банка лежат в 

основе функционирования модели анализа процессов управления финансовыми 

ресурсами банка2. 

Для построения прототипа системы моделирования как мультиагентное 

приложение была выбрана платформа JADE (Java Agent Development Framework) как 

наиболее полно соответствующая стандартам FIPA, написанная на языке JAVA. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЕКТОР 

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ 

Ступко А.В. 

Дніпропетровська державна фінансова академія 

 

Запровадження нових ідей, прогресивних технологій, використання науково-

технічного потенціалу, раціональна організація та управління активами підприємств 

надають змогу поліпшення фінансового стану підприємства, споживачів та країни в 

цілому, створення конкурентного середовища між підприємцями, розвитку 

підприємства, соціально-економічного механізму, як підприємства, окремої галузі так і 

держави в цілому. Велика роль інновацій обумовлена природою ринкових відносин. 

Значну роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств відіграють інновації. 

Особливо у сфері малого бізнесу, який є важелем розвитку підприємств всіх рівнів, 

згодом, він може стати середнім або великим, може працювати, як малий поліпшуючи 

економіку та соціальну сферу держави. Саме на малому підприємстві легше за все 

впроваджувати, управляти інноваціями, за рахунок надзвичайно гнучкі та мобільні, не 

великої кількість персоналу та виробництва, завдяки яким досягається поліпшення 

економічної ситуації, яка впливає на соціальне становище, як працівників підприємства 

так і споживачів, на розвиток соціально-економічного рівня держави, за рахунок 

розвитку підприємства, конкурентоспроможності продукції з іноземними аналогами та 

сплатою коштів до бюджету у вигляді податкових та соціальних відрахувань.  

Інноваційна продукція поділяється на нову для ринку та нову для 

підприємництва. У 2007р. в Україні продукцію, що була новою для підприємства 

реалізовували 743 підприємства (17,9 млрд.грн., або 3% обсягу реалізованої 

промислової продукції). З метою здійснення нововведень 268 підприємств придбали 

1438 нових технологій, з яких 297 – за межами України. Із загальної кількості 

технологій 555 придбано разом з цілеспрямованим прийомом на роботу кваліфікованих 

фахівців (6), 528 – з устаткуванням (179), 138 – як результату досліджень і розробок 

(24), 96 – за договорами на придбання прав на патенти, за ліцензіями на використання 

винаходів, промислових зразків, корисних моделей (15), 40 – за угодами на придбання 

техніки ноу-хау (19). У 2007р. лідерами з впровадження обсягу фінансування, реалізації 

інноваційної продукції були: Харківський, Львівський, Луганський, Дніпропетровський 

регіони, м.Київ. Кількість промислових підприємств по Україні, що впроваджували 

інновації склала у: м.Київі (172 підприємства, що становить 14% загальної кількості 

промислових підприємств, що впроваджували інновації); Харківському регіоні (115; 
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10); Львівському (79; 7); Івано-Франківському (71; 6); Донецькому (63; 5); 

Дніпропетровському (60; 5). Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав у: 

Луганському регіоні (7720320,6 тис.грн., що становить 19% від загального обсягу 

реалізованої інноваційної продукції по Україні); Донецькому (2601393,2; 6); 

Дніпропетровському (4516234,6; 11); м. Київ (3870215,9; 10). Загальний обсяг 

фінансування інноваційної діяльності склав у регіонах: Донецькому (2639912,1 

тис.грн.; що становить 24% обсяг фінансування інноваційної діяльності України); 

Луганському (1343373,5; 12); Дніпропетровському (1179598,7; 11); Одеському (74115,6; 

7); м.Київ (1666020,9; 15). На протязі останніх років (2005-2007) відповідно до 

міжнародних рекомендацій додатково вивчалось питання щодо інноваційної активності 

промислових підприємств. Досі (2009 рік) поняття інноваційної діяльності частіш за 

все згадується у промисловості, статистична інформація, яка оприлюднюється, як 

правило, стосується тільки підприємств, які займаються промисловою діяльність. Про 

інноваційну діяльність у малому бізнесі забувають, не підтримують її, навіть, не 

обліковують. Не беруть до уваги те, що саме в секторі малого бізнесу найдоцільніше 

впроваджувати інновації. За даними держкомстату України, кількість малих 

підприємств в усіх видах економічної діяльності зростає з кожним роком, частка малих 

підприємств у загальній кількості за видами економічної діяльності у 2007 році, склала 

у: сільському господарстві – 76% (15,6 тис. підприємств); промисловості – 81 (44,6); 

будівництві – 86 (35,9); торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку – 80 (103,6); діяльність готелів та ресторанів – 94 (10,3); діяльності 

транспорту та зв’язку – 87 (16,4); операціях з нерухомим майном, орендою, 

інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 93 (75,5); освіті – 95 (2,1); охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги – 93 (4,3); наданні комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльності у сфери культури – 92 (10,3) загальній кількості 

підприємств. В 2007 році у галузях економіки України частка малих підприємств у 

загальній кількості за видами економічної діяльності становила понад 80%. Малий 

бізнес функціонує за всіма видами економічної діяльності, формує найбільшу частину 

загальної кількості підприємств, але інновації практично не вводить, відрахування до 

бюджету країни залишаються на мінімальному рівні. Податкові, кредитні та соціальні 

державні пільги для суб’єктів господарювання, що вводять інновації, які б мали надати 

змогу розвитку – відсутні. Майже всі регіони країни не мають: програм розвитку 

інноваційної діяльності, стабільності, особливо в економіці. Це зумовлює негативний 

вплив на розвиток інноваційного рівня, удосконалення соціально-економічного 

механізму розвитку, поліпшення підприємництва. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ –  

КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Сухонос М.К. 

Харьковская национальная академия городского хозяйства 

 

Энергозатратность экономики Украины и актуальность энергосбережения 

является в последнее время популярной темой для обсуждения, особенно в свете 

мирового кризиса и  возникновения проблем в урегулировании газового вопроса. 

Известно, что энергоэффективность экономики Украины, то есть производство ВВП на 

единицу потребленной энергии, сегодня ниже соответствующего показателя Польши 

— в 2,5 раза, США и Китая — в 3 раза, а Японии — в 4,5 раза.  При существующей в 

настоящее время в Украине энергоемкости, ВВП в 5,4% и расходе в 0,79 кг условного 

топлива на единицу ВВП (мировое сообщество этот показатель имеет на уровне 0,24-

0,25 кг) становится очевидным, что необходимо срочно предпринимать действенные 

меры по экономии энергоресурсов. Экономика Украины долгое время шла в 

направлении развития энергозатратных отраслей народного хозяйства, в то время как 

государство имеет огромный неиспользуемый потенциал энергосбережения. К 

значительным затратам энергоресурсов в стране приводят неэкономичные проекты, 

устаревшее оборудование и технологии, многочисленные проблемы в промышленном и 

коммунальном хозяйстве городов. 

Для Украины разработка и внедрение энергосберегающих проектов сегодня одно 

из первоочередных направлений, которое позволит решить сразу несколько задач: 

повысит эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, привлечет инвестиции в жилищно-коммунальный 

комплекс, улучшит качество предоставляемых услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат, уменьшит нагрузку на окружающую природную среду. В 

условиях вступления нашей страны в ВТО реализация энергосберегающих проектов и 

внедрение инновационных энергосберегающих технологий, оборудования и 

материалов также позволит субъектам ЖКХ и промышленности повысить 

конкурентоспособность своих услуг и товаров. В этой связи в первую очередь 

необходимо провести ряд мероприятий по созданию благоприятных нормативно-

правовых и организационных условий для осуществления кредитной и инвестиционной 

деятельности банков и иных организаций в энергосберегающие проекты. 
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Основным направлением энергосберегающей политики государства в 

коммунальном и промышленном секторах является разработка комплексных целевых 

государственных и региональных программ по энергосбережению для предприятий 

различных форм собственности. Где предусматривается реализация проектов, 

использующих современные технические, технологические и организационные 

решения, экономические рычаги, которые касаются: модернизации систем генерации, 

распределения, транспортировки и потребления энергоресурсов; внедрения 

автоматизированных систем их учета и управления; внедрения инновационных 

энергосберегающих технологий; замены устаревшего оборудования, сокращения 

потерь энергоносителя. 

Стимулом к запуску каждого проекта является, выявленная в результате 

энергоаудита, внутренняя проблема предприятия, устранение которой станет целью 

энергосберегающих и инновационных проектов. 

Например, в процессе подачи воды потребителям установлено постоянное 

увеличение энергетических потерь в технологическом процессе за счет дроссельного 

регулирования, которое создает дополнительное гидравлическое сопротивление. 

Следовательно, целью инновационного проекта на этом этапе является внедрение 

ресурсосберегающего оборудования, а именно автоматизированной системы 

управления, основанной на принципе адаптивного управления моментом на валу 

электродвигателя, в результате чего возможно получить экономию электроэнергии (в 

размере 30-80%) и ресурса оборудования без изменения требований технологического 

процесса, прямопропорционально колебаниям производительности управляемого 

агрегата. 

В тоже время для усовершенствования управления энергопотреблением на 

коммунальных и промышленных предприятиях в условиях ограниченности и 

значительного удорожания ресурсов целесообразно проектировать и внедрять 

автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) (включая газ, 

тепло и т.д.). 

Таким образом, главный принцип осуществления энергосберегающей политики 

на коммунальном предприятии – комплексность, т.к. только в случае повышения 

эффективности реализации всех процессов от производства энергии до сферы ее 

потребления можно улучшить качество предоставляемых услуг. Поэтому в основу 

управления системой энергосбережения должен быть положен проектный подход, 

который позволит предприятию контролировать и влиять на весь процесс в целом. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ НЕСИЛОВОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

Тесля Ю.Н., Курилко О.Н. 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Рассмотрены основные понятия теории несилового взаимодействия на примере 

проекта “Гармонизации системы сертификации и обучения Международной 

ассоциацией управления проектами IPMA”. Проведен анализ гармонизируемых систем 

с позиции теории несилового взаимодействия проф. Тесли Ю.Н. Предложены шаги 

процесса гармонизации двух систем, в основе которых лежит теория несилового 

взаимодействия. 

Прежде всего, необходимо отметить, что количество международных проектов 

растет с каждым днем, что в свою очередь приводит к необходимости гармонизации 

различных систем. С целью улучшения конкурентных позиций на рынке, а также 

создания большего комфорта для обучения и сертификации проектных менеджеров, 

Международной ассоциацией управления проектами IPMA было принято решение о 

необходимости приведения в соответствие процесса сертификации и обучения IPMA к 

Европейской структуре квалификаций (дальше EQF). Проект гармонизации EQF и ICB 

(IPMA Competence Baseline, Version 3.0) показал важность общего понимания 

информации для гармонизации и взаимодействия систем. Интересная, новаторская 

трактовка понятия информации и взаимодействия объектов в монографии проф. Тесли 

Ю.Н. “Несиловое взаимодействие” делает возможным описать процесс гармонизации 

двух систем с позиции несиловой самоорганизации, которая раскрывает суть процесса 

взаимодействия и позволяет его описать на качественно новом уровне. Это позволяет 

по-новому взглянуть на гармонизацию систем и предлагает модель, по которой 

возможно увеличить эффективность работы по гармонизации любых систем, что и 

представляет актуальность данной работы. 

Определение понятия гармонизации, данного в проекте следующее - 

гармонизация  – процедура приведения в соответствие двух и более систем путем 

установления общих принципов, терминологии и правил развития исследуемых систем. 

При разработке проекта, рабочей группой были определены основные аспекты 

гармонизации систем ICB к EQF, а именно: терминология, методология, уровни 

взаимодействия систем, системы (принципы) оценки. В основу гармонизации заложена 

идея построения мостов между данными понятиями обоих систем. Каждый из мостов 

рассматривает отдельный компонент гармонизации. Необходимо отметить, что любая 
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гармонизация двух систем возможна только при условии, что они построены на 

одинаковых или близких по смыслу принципах, оперируют одинаковыми терминами и 

обладают элементами системы, между которыми возможно взаимодействие.  То есть, 

две системы имеют схожее информационное наполнение, проявляемое в научных 

материалах, а их неопределенность (расхождение) относительно друг друга невелика. 

Однако, если системы одинаковые, то взаимодействие между ними не существует, то 

есть взаимодействие существует именно в тех компонентах систем, где имеются 

различия, иначе гармонизация не была бы необходима. Тогда возникает ряд вопросов: 

“Как происходит процесс взаимодействия?”, “Что получается в его результате?”, 

“Приводит ли взаимодействие данных систем к изменению не только системы ICB, но 

и EQF? ”. На все эти вопросы отвечает теория несилового взаимодействия.  

Согласно теории проф. Тесли Ю.Н., несиловое взаимодействие – это 

взаимодействие на уровне самоуправляемых систем, которое состоит в обмене 

информацией с целью формирования у контрагентов взаимодействия необходимых 

состояний, в данном случае соответствия (гармонизации) двух систем. В основе 

взаимодействия лежит информация, в процессах взаимодействия она должна быть на 

первом месте (информация-взаимодействие-отражение). В основе информационного 

взаимодействия лежит целенаправленный обмен информацией, выполняющий 

преобразование состояния данных систем к некоторому информационно правильному 

значению. Информация уменьшает неопределенность свойств системы-субъекта, в 

данном случае ICB относительно системы-объекта – EQF, то есть происходит 

целенаправленный обмен информацией, при котором определяется и устраняется 

разница между источником (EQF) и приемником (ICB) информации. При этом данное 

взаимодействие приводит к изменениям в проявлении этих объектов ICB и EQF, и 

отражается в их наблюдаемых характеристиках. Исходя из теории несилового 

взаимодействия, можно сделать вывод о том, что системы ICB и EQF взаимодействуют, 

существуют относительно друг друга в тех компонентах, в которых необходима их 

гармонизация, в которых имеются различия двух систем (их различное отношение к 

истине), а именно: терминологии, методология, уровни взаимодействия систем, 

системы (принципы) оценки. После взаимодействия, гармонизации системы ICB к EQF 

возникает новое информационное наполнение данной системы. При гармонизации двух 

систем можно использовать таблицу возможных состояний систем, представленную в 

работе, что позволяет ускорить работу над проектом, а следовательно сократить сроки 

реализации проекта. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СИНТЕЗУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМ 

ОБЪЕКТОМ 

Тимофеев В.А., Самер Лага 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Современный период развития техники и технологии характеризуется 

существенным усложнением контролируемых процессов, что приводит в свою очередь 

к усложнению систем контроля и управления этими процессами.  Эффективность 

решения задачи синтеза системы управления реальным объектом в значительной 

степени зависит от того, насколько полной является информация об исследуемом 

объекте и об условиях его функционирования. Наличие такой информации 

существенно упрощает задачу, а ее отсутствие требует применения специальных 

методов, в частности адаптивных, позволяющих получать некоторые законы 

управления, корректируемые по мере поступления новых сведений об объекте и 

окружающей среде. Однако и такие методы требуют определенной информации, 

например, знание вида закона распределения сигналов и помех и т.д. Если же принятое 

предположение о виде закона распределения оказывается неверным, то 

синтезированный закон управления будет далеко не оптимальным. 

В этих условиях достаточно эффективными являются так называемые алгоритмы 

критического управления, т.е. управления, обеспечивающего поддержание некоторых 

характеристик объекта управления V  (например, выходного сигнала объекта, ошибки 

управления и т.д.) внутри априорно задаваемых границ независимо от характера 

возмущений  

 RtE,w)V(t,  , (1) 

где t  - непрерывное или дискретное время; w  - внешние сигналы, отражающие 

влияние окружающей среды; E  - заданная пороговая величина. 

В данной работе предполагается, что исследуемые объекты контроля 

описываются в пространстве сигналов с помощью разностных стохастических 

уравнений авторегрессии – скользящего среднего с экзогенными задержанными 

входами  

 А у(k) = q-d B u(k) + C ω(k) , (2) 

где полиномы А, В и С имеют вид 

 A = 1 + a1 q
-1 + … + bn q

-n, 

 B = b0 + b1 q
-1 + … + bm q-m, (3) 
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 C = 1 + c1 q
-1 + … + cl q

-l, 

а y(k), u(k), ω(k) – выходной, входной и возмущающий сигналы соответственно в 

дискретный момент времени k; d ≥ 1 - время чистого запаздывания в канале 

управления; q-1  – оператор сдвига назад; n, m и l – порядки полиномов А, В и С 

соответственно. 

Рассматривается задача синтеза дискретных критических алгоритмов в 

пространствах входов δ)D(m,  или ),m,N(D 00   по критерию  

  DωN,k:C)ω,y(k,sup(C)JDR  . (4) 

Для упрощения выкладок в ARMAX – модели объекта полагается  1C(q)  , т.е.  

 ω(k)u(k)B(q)qy(k)A(q) d   , (5) 

где полином n]R[q,A(q)  с 1a 0   , m]R[q,B(q)  , время чистого запаздывания 

Nd ; y , u  и   - выходной, управляющий и возмущающий сигнал соответственно. 

Использование преобразования описания (5) к форме  d  – шагового упредителя  

 d)ω(kΔF(q)u(k)B(q)ΔF(q)d)y(kF(q)ΔA(q)   

позволило показать, что любой регулятор, обеспечивающий значение целевой функции 

 



 

1d

0i

0
idiRDR f)C(J , 

и значение выходного сигнала  

 )k()q(F)C,,k(y R   

является критическим. 

Предложенный метод синтеза супремальных регуляторов характеризуется 

простотой численной реализации, сводящейся к решению стандартной задачи 

линейного программирования, и позволяет получать законы управления 

динамическими стохастическими объектами устойчивые к широкому классу 

возмущений и помех. 
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ПОИСК КОМПОНЕНТ-АНАЛОГОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

МУЛЬТИПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ 

РАЗРАБОТЧИКА  

Толкунова Ю.Н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Проект создания сложных технических систем (СТС) можно представить в виде 

взаимосвязанного множества проектов (мультипроекта), выполняемых в соответствии 

со стадиями и этапами разработки сложной техники. В настоящее время разработан 

комплекс методов и моделей для решения задач мультипроектного управления, однако 

мало исследованной остается задача определения компонент ранее разработанных СТС 

(компонент-аналогов) для возможности их применения в продукте нового проекта. 

В работе предложен алгоритм поиска компонент-аналогов в основу которого 

положен метод согласования по функции предпочтения. 

Описание алгоритма. В первую очередь определяются показатели, по набору 

которых оценивается возможность использования ранее разработанного компонента в 

новой СТС. Для каждого показателя определяется область всех возможных значений. В 

результате формируется пространство критериев содержащее все возможные наборы 

показателей. После того как пространство критериев сформировано переходим к 

построению функции предпочтений. Из всего критериального пространства 

разработчик выбирает 2 активных показателя, оставшиеся n-2 показателя пассивны.  

Активные показатели образуют решетку, каждая клетка в которой отражает 

определенную комбинацию значений активных показателей. При фиксированном 

значении пассивных показателей, разработчик расставляет свои предпочтения для 

активных показателей, выбирая оценку для показателя, по определенной базовой 

шкале. Чем выше выбранное значение в клетке, тем предпочтительнее оценка 

показателя. Затем изменяется значение одного из пассивных показателей и проводят 

оценку показателей снова. Такая процедура повторяется до тех пор, пока не будут 

определены предпочтения на всех двумерных сечениях функции предпочтения. В 

результате будет получена информация в виде, позволяющем сравнить по 

предпочтениям разработчика две любые совокупности значений показателей. 

Предлагаемый алгоритм позволяет найти наиболее предпочтительные с точки 

зрения разработчика компоненты, которые могут быть применены при разработке 

новых СТС. 



252 

Навыки 

 

 

 

Знания 

 

 

 

Способности 

 

 

 Б
аз

о
в
ы

е 
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

   

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
-в

а
ж

н
ы

е 

к
а

ч
ес

т
в

а
 

   

Ценности и мотивы 

 

 

 

 

 

 

Э
л
ем

ен
ты

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

   

Личные качества 

 

 

 

Тайм – менеджмент 

 

 

 

 

Интеллект 

 

 

 

Креативность 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОЕКТА 

Трифонов И.В., Сулим – Тимовти А.А. 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Определяя миссию и стратегию проекта, основные цели и задачи при реализации 

проекта руководитель проекта неизбежно встает перед определением основных 

(базовых) компетенций членов команды проекта. Базовые компетенции определяют 

требования к профессиональным навыкам и социальным характеристикам членов 

команды проекта. Для успешной реализации проекта, необходимо создать модель 

компетенций (рис. 1), основная идея которой заключается в ясном представлении о 

состоянии и развитии качеств, а также поведенческих характеристик членов команды 

проекта, необходимых для эффективной реализации стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель компетенции 

Одним из важных элементов модели компетенции являются базовые 

компетенции. Это понятие часто объединяется как синоним с "ключевыми 

компетенциями", а также Soft Skills – "мягкими навыками". Они могут быть 

восприняты как набор умений, навыков, квалификации, запаса знаний и поведенческих 

характеристик, необходимых для успешного взаимодействия членов команды проекта 

при его реализации. Стандартный набор компетенций, в сущности, представляет собой 

набор из точных и четких профилей идеальных членов команды проекта. 

Точно определяя поведенческий портрет члена команды проекта, руководитель 

проекта будет системно подходить к управлению мотивацией в проекте, повышению 

уровня управленческой культуры и эффективной отдачи персонала. 
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ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Турко Д.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Прогнозирование стало важной частью процесса планирования любого 

предприятия. Точные прогнозы дают реальные преимущества при принятии решений, 

при этом они особенно эффективны при внедрении компьютерных технологий.  

Существует около тысячи специализированных программных продуктов, 

обеспечивающих статистическую обработку численных данных, включая отдельные 

элементы прогнозирования. К таким отечественным продуктам относятся ОЛИМП: 

Стат-Эксперт, Статистик-Консультант, САНИ, КЛАСС-МАСТЕР, STADIA, ЭВРИСТА, 

МЕЗОЗАВР и др. Из зарубежных пакетов это STATGRAPHICS, SPSS, SYSTAT, BMDP, 

Stata 7, Stadia, SAS, CSS и др. Наиболее популярные из них кратко охарактеризованы в 

таблице.  

Кроме того, существуют комплексные решения оптимизации планирования и 

управления предприятием, в которых прогнозирование является одним из компонентов. 

Решение Goods4cast от компании Forecsys основано на  алгоритмах прогнозирования, 

минимизирующих не ошибку прогноза, а величину ожидаемых суммарных потерь. 

Goods4cast производит автоматический выбор прогнозирующего алгоритма 

и автоматически вычисляет доверительный интервал. 

Многофункциональный программный продукт "ИНТАЛЕВ: Корпоративные 

финансы" для "1С:Предприятие 7.7" имеет модуль прогнозирования, который 

использует фактические управленческие данные, по которым можно составить модель 

прогнозирования, отражающую специфику деятельности предприятия и учитывающую 

необходимые макро- и микроэкономические факторы.  

Аналитический комплекс «ПРОГНОЗ»,  решение компании «Прогноз» в области 

моделирования и прогнозирования, создан на основе самых современных научных 

достижений и передовых информационных технологий и является эффективным и 

удобным инструментом моделирования рыночной ситуации и создания сценариев 

развития событий в различных экономических условиях. 

Выбор технологии прогнозирования и средств ее реализации должен проводиться 

в соответствии с целями, задачами и возможностями конкретного предприятия, 

учитывать целый ряд факторов. 
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Таблица 1 

Обзор наиболее популярных статистических пакетов прикладных программ 

ППП 
Возможности 

статистических 
методов 

Качество ввода, 
преобразования и 

организации 
хранения данных 

Простота для 
быстрого освоения и 

использования 

Широта набора 
средств 

графического 
представления 

данных и 
результатов 
обработки 

STADIA 

по своим базовым 
возможностям 
сопоставим с 
наиболее известными 
западными 
статистическими 
пакетами; 
исчерпывающий 
набор самых 
современных и 
эффективных методов 
анализа 

самообучающая 
версия STADIA 
позволяет 
обрабатывать данные 
небольшого объема 
(до 400 чисел), 
вводимые с 
клавиатуры 

отличается удобством 
и простотой 
пользования 

полный комплект 
деловой и научной, 2-
х, 3-х и многомерной 
графики 

Stata 7 

большой спектр 
реализованных 
статистических 
методов 

возможности гибкой 
пакетной обработки 
данных (т.е. 
программирования 
всей 
последовательности 
команд, начиная от 
загрузки данных в 
память до всех 
деталей анализа) 

относительная 
простота написания 
собственных 
программных 
модулей, и, вместе с 
тем, весьма серьезный 
спектр средств 
программирования 

графические средства 
вполне достаточны 
для текущего 
графического анализа 
данных и подготовки 
научных публикаций 

Deductor 5.2 

самые современные 
методы извлечения, 
манипулирования, 
визуализации данных, 
кластеризации, 
прогнозирования и 
многие другие 
технологии 
интеллектуального 
анализа данных 

единое хранилище 
данных; пакетное 
выполнение 
сценариев обработки 

простота 
использования и 
интуитивно понятная 
модель данных 

наличие мощного 
набора механизмов 
обработки и 
визуализации 
позволяет двигаться 
по шагам, от наиболее 
простых способов 
анализа к более 
мощным 

STATISTICA 

широкий набор 
процедур 
анализа+специализир
ованные модули 

данные организованы 
в виде наблюдений и 
переменных 

простота 
использования 
технологии 

доступны 
разнообразные 
графики и диаграммы 

ОЛИМП: 
СтатЭксперт 

все направления 
анализа данных при 
помощи математико-
статистических 
методов 

размерность 
обрабатываемых 
данных сверху 
ограничена 
размерностью Excel 
таблицы; ввод, 
просмотра и 
редактирование 
исходных данных 

для работы с 
программой 
достаточно иметь 
минимальный опыт 
работы с Windows и 
Excel 

средства 
графического 
отображения данных 
позволяют выводить 
различные виды 
графиков на экран 

МЕЗОЗАВР 

основные процедуры 
по анализу временных 
рядов 

ввод осуществляется 
через встроенный 
редактор данных; 
возможность 
сохранения в 
стандартных файлах 
полученных данных; 
допускает экспорт и 
импорт из текстовых 
файлов 

оперативный и 
эффективный, 
отличается простотой 
использования 

мощная графическая 
поддержка с большим 
числом 
интерактивных 
возможностей, 
табличным 
редактором и 
графическим 
режимом 

SPSS Statistics 

все функции 
управления данными, 
статистические 
процедуры и средства 
создания отчетов для 
проведения анализа 
любой степени 
сложности 

упрощенный доступ к 
данным и 
эффективное 
управление данными 

интуитивно понятный 
интерфейс 

наглядно 
представляет 
результаты в виде 
таблиц и диаграмм 
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ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ІННОВАЦІЇ ВИМОГАМ СПОЖИВАЧІВ 

Узун Т.І. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ” 

 

Товар, що знаходиться на ринку, фактично перевіряється на ступінь задоволення 

суспільних проблем. При визначенні загального об'єму потреби в конкретному 

(новому) товарі необхідно враховувати наступні фактори: 

а) забезпеченість споживачів аналогічним (подібним) товаром у минулому році; 

б) норматив цієї забезпеченості; 

в) темпи росту забезпеченості споживачів аналогічним товаром у поточному році; 

г) показник важливості аналогічного товару для споживачів. Цей показник 

розраховують за формулою: 

1

n

B i

i

K m


 , 

де Кв – коефіцієнт важливості товару; і – функціональна характеристика товару; n – 

кількість функціональних характеристик товару; mi – вага відповідної характеристики 

товару. 

Ваговий показник для кожної характеристики можна визначити експертним 

методом (опитуванням). У якості експертів, звичайно, мають бути споживачі 

майбутнього (нового) товару. Анкета для опитування и цьому випадку повинна 

включати тільки питання, які оцінюватимуть функціональні характеристики товару. 

Зрозуміло, що більшість характеристик товару, які визначатимуть його споживчі 

властивості, маки і, відповідати вимогам нормативних документів. Структура 

споживчих властивостей має бути основою для забезпечення відповідності ідеї нового 

товару вимогам нормативних документів. До основних споживчих властивостей 

належать: а) функціональні властивості; б) показники надійності; в) показники 

ергономічності; г) показники естетичності; д) показники гігієнічності; е) показники 

довговічності для товарів довгострокового споживання. Таким чином, забезпечення у 

новому товарі всіх цих показників формує систему його якості. Якість товару 

забезпечує його конкурентоспроможність. У комплексі показники якості можуть (або 

повинні) забезпечувати іноді до 1000 споживчих властивостей. Причому із них 5–10 % 

забезпечують основні, 15–20 % – другорядні, а 70–80 % – незначні властивості. Для 

того, щоб враховувати всі складові, які будуть забезпечувати відповідність якості 

нового товару споживчим властивостям, рекомендується створювати модель якості у 

вигляді ієрархічної структури, так зване «дерево якості». 
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ДОСЛІЖДЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОШУКУ 

Узун Д.Д., Узун Ю.О. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ” 

 

Процес відбору інноваційних ідей та тих, які не відповідають цілям фірми або для 

реалізації яких у неї немає потрібних можливостей, незважаючи на те за яким методом 

вони були розроблені, взагалі відповідає експоненціальному закону розподілення. 

Для оцінки, аналізу та відсіву непродуктивних інноваційних ідей існує багато 

інструментів, а саме: 

– метод відбору ідей з урахуванням перспектив реалізації; 

– метод оціночної шкали;  

– метод розрахунку рейтингу ідей. 

Метод відбору ідей з урахуванням перспектив реалізації представляє собою 

діаграму, тобто графічне зображення послідовності операцій щодо виду створення і 

виробництва нового виду продукції. Ця діаграма є різновидом сітьових графіків 

планування. Мета методу – якомога раніше виявити і відібрати непридатні або 

неперспективні на поточний час ідеї.  

Формалізація процесу оцінювання ідей досягається використанням 

кваліметричних методів. Одним із таких методів є метод розрахунку рейтингу ідей. 

Мета цього методу полягає у розподіленні ідей нових товарів на безперспективні, 

перспективні та віддаленої перспективи. Рейтинг визначають шляхом бальної оцінки 

певних вимог до нового товару.  

Метод оціночної шкали інструментально подібний попередньому рейтинговому 

методу, але він охоплює більшу кількість показників у вигляді груп факторів. Для 

визначення цих груп необхідно проводити попередню експертну оцінку поточної 

ситуації (стан макро- та мікро-маркетингового середовища фірми). 

Таким чином, для оцінки результатів інноваційного пошуку існує багато 

інструментів, кожен з котрих має свої особливості використання, але спільною їх 

метою є визначення потенційного економічного, науково-технічного, соціального або 

екологічного ефекту від впровадження інноваційної ідеї. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Усов А.В., Гончаренко Е.Н. 

Одесский национальный политехнический университет, 

Одесский государственный экономический университет 

 

Преодоление кризисной ситуации в Украине, рыночная экономика и новые 

формы хозяйствования ставят ранее не возникавшие проблемы, одной из которых на 

сегодня является обеспечение экономической стабильности развития. Чтобы 

обеспечить выживание предприятия в условиях рынка, управленческому персоналу 

требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с позиции 

финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя тем 

самым устойчивому положению и развитию хозяйствующих субъектов. 

Исследование устойчивости представляет собой целеполагающее свойство 

финансового анализа, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и способов 

ее укрепления определяет характер проведения и содержания анализа. Оценка 

устойчивости позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые 

возможности организации на длительную перспективу, которая связана с общей 

финансовой структурой организации, степенью ее зависимости от кредиторов и 

инвесторов, а также с условиями, на которых привлечены и обслуживаются внешние 

источники средств. 

При исследовании экономических систем с помощью моделей, изучение свойств 

сводится к анализу поведения траекторий модели, имитирующих реальные процессы, 

протекающие в данной системе. Один из наиболее существенных вопросов при таком 

анализе заключается в исследовании устойчивости функционирования предриятий. 

При реализации программ управления в экономической системе возможны 

отклонения от заданной расчетной траектории. Эти отклонения скажутся и на 

дальнейшем поведении системы. При этом имеется два принципиально различных 

исхода, вызванных этими отклонениями. Первый состоит в том, что небольшие 

отклонения от траектории в настоящий момент времени приведут также к небольшим 

изменениям траектории в будущем. При этом отклонения в будущем могут быть 

сделаны сколь угодно малыми за счет их уменьшения в настоящем. Во втором случае 

происходит противоположные, сколь угодно малые отклонения от траектории в 
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настоящий момент неизбежно приводят к ее изменению не меньше чем на 

определенную величину в будущем. 

Предлагаются модели исследованиея траекторий финансового состояния 

предприятия и отыскание оптимальной постоянной нормы накопления. Последняя 

задача может быть сведена к задаче статической оптимизации — отысканию 

экстремума некоторой функции при ограничениях. Рассмотрим на примере 

однопродуктовой нелинейной макромодели экономического роста предприятия. 

Модель, которая описывается системой дифференциальных уравнений 
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 (1) 

Пусть       1 ,..., nx t x t x t  – изучаемая нами  траектория системы (1), 

являющаяся ее решением с начальными условиями 

    1 01 00 ,..., 0 .n nx x x x   (2) 

Рассмотрим наряду с этой траекторией траекторию    1 ,..., nx t x t , определяемую 

начальными условиями 

    1 01 00 ,..., 0 .n nx x x x   (3) 

Будем называть траекторию  tx  устойчивой, если для любого наперед заданного 

числа 0  можно подобрать такое число, 0 , что из 

00 , 1, ,iix x i n  следует     , 1, ,i ix t x t i n  при всех значениях  0,t  . 

Задача (1) – (3) позволяет провести исследование траектории развития 

предприятия и устойчивости его финансового состояния. 

 

Литература: 

1. Кротов В.Ф.Основы оптимального управления / В.Ф. Кротов, Б.А. Лагоша, 

С.М. Лобанов, Н.И. Данилина и др.. – М.: Изд-во "Высшая школа", 1990. – 430 с. 
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ЕФЕКТИВНИЙ ЧАС РОБОТИ В УМОВАХ «ГЛИБОКИХ ВІДВОЛІКАНЬ» 

Федоренко М.М., Кірєєва А.Г. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ” 

 

Інтуїтивно зрозуміло, що будь-яка робота протягом дня охоплює періоди 

«входження» у проблему, діяльність з постійною інтенсивністю і спад, рис1.  

а = f(t)  

 

 

 

 

 

  t 

 Т1 Т2 Т3 

Рис1. Ефективність робочого часу протягом дня 

Якщо врахувати, що робота  

  (1) 

де  Е(t) – робота; f(t) – інтенсивність роботи; t -  час роботи, то 

 Е/а = t, (2) 

де а має розмірність: {робота} / {одиниця години} = потужність, що відповідає 

інтенсивності роботи години досягнення максимальної працездатності. 

Тоді час роботи можна розрахувати по формулі 

 Е/а = 2T2 – T1/2 – T2
2/T3 (3) 

де Т1 – час входження в проблему; T2 – час від початку роботи до кінця діяльності з 

постійною інтенсивністю; T3 – загальний робочий час. 

 T1≤ T2≤ T3 (4) 

Припустимо, що робота проходить в умовах відсутності періоду стагнації (спаду 

працездатності), тобто коли 

 T3 = T2. (5) 

Тоді підставивши значення в (3) розрахуємо 

 Е/а = T2 – 0,5T1 (6) 

Ефективний час роботи буде залежати як від інтенсивності роботи, так і від 

моменту «глибокого відволікання». Припустимо, що мало місце N відволікань від 

роботи, тоді ефективний час роботи одержимо: 

 Е/а = T2 – N*0,5T1 (7) 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОЦІНКОЮ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

Федорова О.В. 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

 

Соціальний менеджмент – це область знань, що дозволяє відповісти на питання 

про те, як з найменшими витратами добитися вищих результатів в діяльності 

підприємства, забезпечити йому стійкість і можливість виживання в зовнішньому 

середовищі, що змінюється. 

Соціальний менеджмент виконує в основному прикладну функцію, не стільки 

відповідаючи на питання «чому?», скільки на питання «як?». Рекомендації 

поведінкових наук, узяті на озброєння соціальним менеджментом, доводяться до рівня 

соціальних технологій, вживаних в практиці управління підприємством, або до рівня 

узагальнених методик, вже апробованих менеджерами на процвітаючих підприємствах 

або в державних органах влади, що ефективно діють. Тому створення технологій 

управління — головна функція соціального менеджменту і основний метод пізнання і 

перетворення на підприємстві. Тому, разом з традиційним терміном «економічна 

ефективність» з'явилося поняття «соціальна ефективність». Якщо «економічна 

ефективність» означає реалізацію персоналом цілей організації (продуктивність праці, 

рентабельність, висока гнучкість і адаптивність до безперервно змінного середовища за 

рахунок економічного використання обмежених ресурсів), то «соціальна 

ефективність» виявляється в ступені досягнення індивідуальних цілей працівників, і 

характеризує задоволення в процесі керівництва очікувань, бажань, потреб і інтересів 

співробітників (оплата і зміст праці, можливість особової самореалізації, задоволеність 

спілкуванням в колективі). 

В даний час система соціального менеджменту «розмита» між окремими 

функціональними складовими підприємства. Забезпечити цілісне уявлення про 

взаємодію складних соціальних систем, їх структуру, зовнішні і внутрішні зв'язки, 

саморозвиток і дію однієї підсистеми на іншу, про спеціальні відносини, які 

складаються між об'єктом і суб'єктом управління в процесі їх взаємодії нам надасть 

можливість система соціального менеджменту підприємства. 

Система соціального менеджменту (ССМ) підприємства – це частина загальної 

системи менеджменту, що включає організаційну структуру, планування діяльності, 

розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси і ресурси для 
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розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації і вдосконалення 

соціальної політики, поставлених цілей і завдань. Суб'єкт, здійснює свідому дію на 

об'єкт управління, з метою підтримки рівноваги і розвитку всієї системи соціального 

менеджменту підприємства. 

Якість роботи системи соціального менеджменту – взаємозв'язок між елементами, 

ресурсами, прикладеними на вході, зворотним зв'язком, процесом і якісним 

результатом на виході, все це відповідає поняттю якість роботи системи і 

використанню потенціалу елементів в повному об'ємі. 

Для підтримки працездатності системи соціального менеджменту підприємства і 

забезпечення необхідної якості її функціонування, проведимо моніторинг діяльності 

підприємства в цій області. Оцінка функціонування системи соціального менеджменту 

підприємства є достатньо трудомісткою роботою розрахунку уручну, тому необхідно 

автоматизувати розрахунки за оцінкою функціонування даної системи і створити 

комп'ютерну програму. 

«Оцінка системи соціального менеджменту підприємства» - комп'ютерна 

програма яка дозволила: 

– оцінити в цілому стан ССМП (системи соціального менеджмента підприємства), 

впливати на рівень управління соціальними процесами, поліпшити соціальні взаємини 

в колективі та ухвалювати соціально-відповідальні рішення на різних рівнях 

управління соціальними ресурсами підприємства; 

– провести діагностику стану елементів ССМ, і комплексну діагностику стану 

всієї ССМП. 

Дана комп'ютерна програма дала можливість оцінити стан ССМП і її елементів, 

підвищити рівень якості управління ССМП в цілому та  отримати такий результат: 

1) Оцінити рівень управління соціальними процесами і взаєминами на 

підприємстві, пов'язаними із задоволенням потреб персоналу з використанням  

мотивації; 

2) Послідовно змінити стан елементів системи  соціального менеджменту, її 

соціального суб'єкта і об'єкту за допомогою діагностики оцінки комплексу виконаних 

робіт в кожному елементі,  тобто його функцій; 

3) Оцінити рівень управління персоналом підприємства і організацію колективної 

праці для досягнення поставлених цілей; 

4) Вирішити комплекс проблем з підбору і розвитку управлінських кадрів і тим 

самим забезпечити можливість раціонального використання соціальних ресурсів; 
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5) Удосконалити соціальну політику, направлену на створення сприятливого 

соціального клімату на підприємстві; 

6) Отримати соціальний ефект, шляхом поліпшення ССМ підприємства – 

забезпечити цілеспрямовану дію на керований об'єкт з метою підтримки рівноваги і 

розвитку, що позитивно впливає на якість соціального середовища усередині 

підприємства, на рішення конкретних соціальних проблем на підприємстві, на 

керованість соціальних процесів і відносин, та усе це сприяло розкриттю всього 

потенціалу соціальних ресурсів, внесенню максимального внеску для  досягнення 

поставлених цілей  підприємства. 

Комп’ютерна програма «Оцінка системи соціального менеджменту підприємства» 

розроблена як веб-прикладнення і розташована за адресою 

http://f13.com.ua/projects/ssm/.  

 

Література: 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Янчук Т.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Ще наприкінці ХХ століття розпочалися масові процеси соціально-економічних 

перетворень, які мали принципово новий характер, зокрема – здійснення в історично 

короткий час постсоціалістичних трансформацій. Ці зміни супроводжувалися 

кризовими явищами, які гостро проявлялися в Україні та інших країнах, що проводили 

трансформації «від плану до ринку». В реалізації реформ в різних країнах виявилося як 

багато спільного, так і суттєві розбіжності, що обумовлені національними 

особливостями, специфікою вибраної технології трансформацій. Сьогодні з розвиток 

сучасних технологій та впливом НТП підвищується значимість розгортання світо 

господарських процесів, інформаційне забезпечення є глобальним мірилом 

ефективного розвитку соціально-економічної діяльності на світовому, регіональному і 
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національному рівнях.  

В умовах створення ринкових відносин одним із важливих завдань є підвищення 

ефективності функціонування галузей за рахунок оптимізації структури виробництва і 

транспортних засобів та необхідної координації робіт усіх управлінських підрозділів. З 

цією метою необхідно створити комплекс автоматизованих систем оброблення даних 

та управління різного рівня і призначення, які взаємопов'язані на принципах 

технологічної, організаційної, документаційної, програмної та інформаційної 

сумісності та які утворюють цілісну інформаційну інфраструктуру. 

Комплексне та збалансоване вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

можливе лише на сучасній інформаційно-аналітичній, системно-технічній базі, за 

допомогою ситуаційних центрів забезпечення інформаційної підтримки 

функціонування державного сектора економіки, проведення бюджетно-кредитної та 

податкової політики, виникнення конкурентоспроможних виробництв галузей 

промисловості у стратегічно важливих сферах. Система моніторингу та застосування 

сучасних інформаційних технологій забезпечать наукові підходи у розв'язанні 

соціальних проблем суспільства. Мета ж будь-якої діяльності людини об’єктивно 

формується лише на основі інформаційного ресурсу, що функціонально служить 

людству єдиним орієнтиром на шляхах виживання й поступу в природному, само 

закономірно існуючому речовинно-енергетичному середовищі. 

Вирішення проблем інформатизації процесів функціонування всіх життєво 

важливих підсистем кожного підприємства об’єктивно й необхідно потребує 

виконавців та управлінців, які компетентно володіють відповідними інформаційними 

знаннями в глобальному вимірі. Вони необхідні для того, щоб організувати 

цілеспрямований трудовий процес та доцільно керувати ним. Тому, власне людина в 

будь-якій системі праці є тим рушійна діючим суб’єктом, що створює своєрідний 

мікропроцесуальний соціально-економічний цикл. Людство як суб’єкт в умовах 

дефіциту такого усвідомлення не зможе враховувати в системах своєї діяльності 

найголовніші чинники ефективного й безпечного розвитку, що закономірно може 

призвести до розвалу сталих систем забезпечення соціально-економічного життя.  

Велику небезпеку становить недостатнє усвідомлення фундаментальних 

механізмів функціонування інформаційного ресурсу в умовах практично 

випереджувальної комп’ютеризації світового господарства – життя, яка надпотужно 

прискорює більшість життєвих важливих, але методологічно та концептуально не 

обґрунтованих соціально-економічних процесів. Також небезпекою становить 
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методологічно не усвідомлене, але технологічно прискорене використання 

інформаційного ресурсу в системах суспільної праці цілком закономірно формує 

диспропорції в процесах розвитку, породжуючи дефіцит функціонально вкрай 

необхідних достовірних інформаційних знань. 

Далі запропонуємо декілька шляхів інформатизації бізнес-процесів та механізмів 

вирішення проблем пов’язаних з ним. Для того щоб розпочати інформатизацію 

потрібно чітко визначити шлях цивілізаційної обґрунтованої єднання людей на основі 

системно-інформаційної глобалізації у сферах духовності, менталітету та 

самоуправління розвитком. На найвищому рівні органів міжнародного самоуправління 

слід розглядати питання оздоровлення, комп’ютеризації і підживлення світового психо-

інформаційного простору. Для правильного та дієвого інформаційного процесу 

потрібно володіти необхідною інформацією, для аналізу та обрання найкращого 

варіанту обґрунтованого рішення. 

Отже, з плином часу, з розвитком науки та техніки сьогодні не можливо 

позитивно та ефективно вести підприємницьку діяльність без використання 

інформатизованих процесів, автоматизованих систем. Але ми розуміємо, що 

інформатизація в умовах нашої країни є системно необґрунтованою, небезпечно 

ризикованою, оскільки вона не враховує глобально найвпливовіший інформаційний 

вимір. Тому, інформаційно-цільовий ресурс є глобальною, природно закономірною 

основою розгортання всіх процесів діяльності та розвитку, системо утворюючим і 

системо утримуючим чинником у системах творчої, гуманітарно та соціально доцільної 

праці людини. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ СОЗДАНИЯ 

СЛОЖНОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Федорович О.Е., Щеголь В.А. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Возрастающая сложность аэрокосмических систем привела к необходимости 

поиска новых подходов к управлению проектами по их созданию. Компонентный 

подход позволяет учесть положительный опыт прошлых разработок и активно 

использовать его в будущих проектах. 

В докладе предлагается развитие этого подхода путем создания новой 

интегрированной модели управления проектами, в которую входят три основных 

составляющих: 

– новая организационная структура управления; 

– компонентная архитектура космической системы; 

– компонентная технология проектирования. 

Предлагается в организационную структуру управления ввести команду 

проектировщиков базовых компонент проекта, которая в дальнейшем будет 

использоваться в виде компонент повторного использования в новых проектах. 

Компонентная архитектура включает три типа компонент: повторного 

использования, инновационные, сложные или смешанные. 

Компонентная технология проектирования основана на формирование 

жизненного цикла создания компонент и всего изделия в целом. 

Разработан комплекс методов и моделей для моделирования компонентной 

архитектуры, исследования жизненного цикла проектируемой системы и анализа 

рисков, связанных с инновационностью проекта. 

Предлагаемый подход позволит перейти к новой идеологии управления 

созданием сложных систем, основанной на компонентном представлении архитектуры 

космических комплексов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

Филипковская Л.А., Пирогова Н.Н., Бебих Н.С. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Актуальность темы связана с определением эффективности отдельных средств 

рекламы или рекламной кампании в целом. 

Сложность решения проблемы состоит в следующем: несовпадение по времени 

проведения рекламной кампании и результатов ее действия, зависимость рекламной 

деятельности от факторов, не связанных с рекламой (назначение товара, его цена, 

качество, упаковка, уровень сервиса, условия оплаты, действия конкурентов, 

подготовка персонала и прочее). Важность проблемы заключается в том, что даже 

примерный подсчет эффективности себя оправдывает. 

Оценка эффективности рекламной кампании фирмы связана с количественной 

теорией медиапланирования. Задача медиапланирования – оптимизация схемы 

размещения рекламных материалов. Эта схема основана на объективных показателях, 

большая часть которых базируется на концепции охват/частота. 

Рассмотрены этапы медиапланирования: 

– определение цели маркетинга и рекламной деятельности рекламодателя; 

– решение об охвате аудитории и необходимом количестве рекламных контактов; 

– сравнительный анализ и непосредственный выбор видеоканалов и 

медианосителей рекламного обращения; разработка конкретной схемы размещения 

рекламы. 

Крупные рекламодатели имеют возможность минимизировать риски, связанные с 

распределением рекламных средств, проводя широкие по спектру вовлеченных СМИ и 

продолжительные по времени рекламные кампании. 

Медиапланирование играет важную роль в малом и среднем бизнесе, для которых 

существенны следующие характерные черты: 

– нет возможности проводить широкие рекламные акции; 

– возрастание риска, связанного с неоптимальным распределением рекламных 

средств (действия фирмы по принципу «минимальной достаточности»); 

– из-за существования некоторого порога затрат на рекламу (порог 

безубыточности рекламных затрат), связанного с ограниченностью спроса и с ценами 

на рекламоносители, для малых фирм вопрос о рекламном бюджете и оптимизации 

рекламы становится чрезвычайно важным, т.к. от него напрямую зависит успех 
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деятельности фирмы. 

Цель проведенной работы – оптимизация медиаплана рекламной деятельности 

предприятия. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Распределение целевой аудитории по числу рекламных контактов, т.е. 

вычисление охватно-частотных характеристик.  

2. Построение модели рынка и поведения потребителей в результате воздействия 

рекламы. 

Первая задача решается на основе методов теории вероятностей и 

математической статистики: вычисляется спектр охвата целевой аудитории в 

зависимости от частоты контактов (т.е. охватно-частотные характеристики рекламных 

обращений). Затем определяются и все другие характеристики рекламы: 

– охват с числом контактов больше заданного, 

– занятые доли рынка (при наличии нескольких фирм, делающих рекламу) и т.д. 

Для решения второй задачи может быть рассмотрена бинарная модель структуры 

рынка, в рамках которой учитывается действие стимулирующей и имиджевой 

(брэндовой) рекламы на поведение потребителя.  

Для решения задачи оценки эффективности рекламной кампании фирмы 

опосредственно через другие параметры могут быть использованы известные 

программные продукты: Gallileo, Palomars, TV Planet, Super Nova, IMS и даже MS 

Excel. Здесь рассматриваются технологии позиционирования, методы определения 

рекламного бюджета, вопросы креатива, размещения рекламы и т.д. Однако вопрос 

стоит так: научиться самостоятельно планировать оптимальные рекламные кампании. 

Эта цель достигается с помощью программного обеспечения Excom Media Planer. 

Решены две задачи, посвященные составлению плана рекламной кампании новой 

услуги с использованием MS Excel и Excom Media Planer (ознакомительная версия). 

Показаны преимущества и недостатки каждой технологии. 

Для программного продукта MS Excel поставленная задача решена методом 

линейного программирования и реализована надстройкой Поиск Решения. 

Также для небольшой туристической фирмы, которая работает на рынке два года 

и не имеет значительных результатов относительно завоевания заметной доли, решена 

задача определения рекламного бюджета и оптимального размещения рекламы в СМИ. 

Программа Excom Media Planer обеспечивает получение наибольшего эффекта при 

наименьших затратах. Предлагаемая методика медиапланирования позволит даже 

небольшой фирме успешно конкурировать на региональном потребительском рынке с 

более крупными организациями. 
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СЕРВІСНА МОДЕЛЬ ІТ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

Філіппова Л.Л. 

Національний університет державної податкової служби України 

 

Інформаційні технології перетворюються із засобу, що дозволяє отримувати 

конкурентні переваги, в засіб забезпечення ефективності бізнесу, тобто перехід до 

сервісної моделі ІТ. 

Сервісна модель ІТ заснована на концепції ІТ-послуги, сутність якої полягає у 

тому, що:  

– послуги, на відміну від продуктів, тимчасові за своєю природою, а отже, їх не 

можна тримати «на складі»;  

– постачання продукту пов'язане з переходом прав власності, а надання послуги – 

ні;  

– використання продуктів може бути відокремлене від їх виробництва, а послуги 

виявляються і споживаються одночасно;  

– слово «послуга» може означати як тип сервісу (наприклад, управління 

додатками), так і його елемент (управління додатком Х для замовника Y);  

– ІТ-послуга дозволяє замовникові ефективно використовувати інформаційні 

технології для підтримки або реалізації бізнеc-процесів;  

– процес надання послуги заснований на ІТ-інфраструктурі. 

Перехід до сервісної моделі вимагає додаткової перебудови ІТ в організації, а 

саме: розробки і впровадження базових процесів надання послуг; створення інституту 

«власників» процесу і керівників проекту для реалізації нових функцій; визначення 

підходів до формування послуг, створення загального каталогу послуг і типових угод 

про рівень сервісу; оформлення бізнес-підрозділів ІТ-послуг через SLA; розробки ІТ-

бюджету організації на основі вартості послуг, що надаються. 

Загальна структура управління ІТ-сервісом визначає рівні зрілості ІТ в організації. 

На першому рівні знаходяться компанії, які визначили свої ІТ-процеси і описали 

їх «як є». Другий рівень відноситься до організацій, які упровадили процеси відповідно 

до рекомендацій ITIL (IT Infrastructure Library), але залишили відкритим питання, коли 

і за яких умов фірма може вважати, що упровадила ITIL в більш менш повному обсязі. 

Третій – властивий підприємствам, які будують управління сервісом відповідно до 

рекомендацій документа BSI BIP 0005 (керівництво по управлінню сервісом [1]). На 

четвертому рівні зрілості знаходяться організації, які створили систему управління 
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сервісом відповідно до рекомендацій стандарту ISO 20000-2. До п'ятого рівня відносять 

компанії, що підтвердили відповідність діючої системи управління ІТ-послугами 

вимогам стандарту ISO 20000-1 – шляхом сертифікації акредитованим органом. 

Сервісна модель ІТ реалізується через систему управління сервісом. У свою 

чергу, вона повинна бути нерозривно пов'язана з системою управління компанією. Це 

приводить до концепції інтегрованої системи управління або системи бізнеc-

менеджмента (мається на увазі, що різні компоненти управління об'єднуються в ціле не 

механічно, а як система взаємозв'язаних частин). До компонентів управління відносять 

організацію, ресурси і процеси, тому персонал, устаткування і виробнича культура 

стають такими ж невід'ємними частинами системи, як документовані політики і 

процедури. 

Все, що впливає на бізнес-результати, стає елементом системи бізнеc-

менеджмента, а тому необхідна інтеграція всіх формалізованих процесів. Основою 

будь-якої системи бізнес-менеджмента є забезпечення якості бізнесу (Business 

Assurance). Для ІТ-сервісу це означає підтвердження відповідності його якості, рівня і 

ефективності бізнес-цілям організації. При реальному забезпеченні якості бізнесу вище 

керівництво компанії упевнене в тому, що її бізнес керований і що клієнт отримує саме 

те, чого чекає. Як і всяка система управління, система бізнеc-менеджмента визначає 

організаційну структуру, області відповідальності, політики, процедури, стандарти і 

ресурси. 

Якщо організація має сертифіковану систему менеджменту якості, відповідну ISO 

9001, система бізнес-менеджмента може бути побудована за рахунок додавання 

необхідних процесів, які відносяться до сервісу, захисту, фінансів тощо. Загальними 

залишаються наступні процеси: розробка і управління документацією, навчання, 

внутрішні перевірки, аналіз процесу керівництва, коригуючі і застережливі дії. 

Сервісна модель ІТ діє в повну силу, якщо забезпечені доступність і можливість 

використання стандартних процесів і досягається за рахунок опису стандартних послуг 

в каталозі послуг, тому останній стає одним з найважливіших компонентів сервісної 

моделі. 

 

Литература: 

1. Jenny Dugmore and Shirley Lacy. A Manager’s Guide to Service Management. 5th 

Edition. ISBN 0580479226. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Черпак А.Є. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Управління креативністю на рівні організації має на меті забезпечити більш повне 

використання та розвиток її креативного потенціалу, під яким розуміється здатність її 

працівників створювати нові ідеї, які пов’язані із підвищенням якості обслуговування 

клієнтів, виробництвом інноваційних товарів, наданням новітніх послуг, виконанням на 

якісно новому рівні робіт. Креативний потенціал організації формується за рахунок 

поєднання творчих потенціалів усіх її членів. Отримання ефекту синергії можливе 

лише за рахунок вдалого поєднання індивідуальних творчих потенціалів та 

забезпечення організаційних умов для їх реалізації. Розвитку та повному використанню 

креативного потенціалу організації заважають, чи, навпаки, сприяють, фактори  її 

внутрішнього та зовнішнього середовища (табл.). Можливості середовища позитивно 

впливають на ступінь використання та розвиток креативного потенціалу організації та 

її членів, натомість загрози - впливають негативно, перешкоджаючи індивідуальному 

розвитку особистості у суспільстві й в організації. Наведені у таблиці  сильні сторони 

організації – це її внутрішні можливості щодо формування та розвитку креативного 

потенціалу; слабкі сторони  - це внутрішні бар’єри формування та розвитку 

креативного потенціалу. 

Таблиця 1 

Загальний перелік можливостей та загроз зовнішнього середовища організації, сильних 

та слабких її сторін, які впливають на розвиток та ступінь використання креативного 

потенціалу організації 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

1 2 

- полікультурність середовища; 

- відсутність культурних та політичних 

бар’єрів; 

- заохочення економічної свободи, 

політичної свободи, свободи 

віросповідання; 

- доступність найновіших інноваційних 

розробок та новітніх технологій; 

- високий рівень освіти населення; 

- полювання на таланти з боку кращих 

роботодавців; 

- зменшення обмежень щодо виїзду 

фахівців за кордон; 

- обмеження свободи дій, думок, 

поведінки з боку державних інституцій; 

- цензура; 

- релігійність переважної частини  
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1 2 

- побудова інноваційної економіки у 

державі; 

- доступність інформаційних каналів 

(вартість доступу до Інтернет, мобільного 

зв’язку, доступність телекомунікаційних 

послуг); 

- високий рівень захисту авторських прав. 

суспільства й дотримання суворих 

релігійних норм, які забороняють певні 

види діяльності; 

- суворість законодавства щодо 

авторських прав, складність процедури 

отримання патентів та реєстрації 

авторських прав; 

- монополізм на ринку телекомунікацій та 

зв’язку. 

Потенційні сильні внутрішні сторони Потенційні слабкі внутрішні сторони 

- наявність різноманітних співробітників 

(за статтю, національністю, релігійними 

переконаннями); 

- наявність крос-функціональних команд; 

- переважання молодих співробітників у 

структурі персоналу; 

- заохочення співпраці та вільного обміну 

ідеями, думками у колективі; 

- сильна та здорова корпоративна 

культура, яка підтримує реалізацію 

стратегії; 

- справедлива система винагороди, яка 

заохочує творчість і не має значної 

кількості покарань; 

- широке залучення працівників до 

процесу прийняття управлінських рішень, 

розробки нових продуктів та послуг. 

- обмеження свободи дій працівників; 

- слабка, негативна культура в організації, 

норми та цінності якої не підтримують 

творчість, девіантність; 

- сильне заохочення конкуренції у 

колективі та наголос системи винагороди 

на особистих досягненнях; 

- «каральний» характер системи 

винагороди; 

- слабка командна робота; 

- нелояльність персоналу до керівництва й 

самої організації; 

 - нераціональна організація роботи; 

- часті експерименти з реорганізації; 

- комунікаційні розриви; 

- недостатнє забезпечення необхідними 

ресурсами для творчості. 

 

Аналіз вищезазначених факторів дозволяє визначити коло проблем, над якими 

слід працювати керівництву; використати вже звичний інструмент SWOT-аналізу для 

підготовки переліку заходів щодо розвитку креативного потенціалу організації. Крім 

того, керівництво організації, здійснюючи такий аналіз, може визначити ключові 

фактори успіху, які слід повніше використовувати організації для отримання більшого 

ефекту від використання її креативного потенціалу. 
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ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА АВІАРЕМОНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 

Чичкан-Хліповка Ю.М. 

Національний авіаційний університет 

 

Надання авіаремонтних послуг на поствиробничих етапах життєвого циклу (ЖЦ) 

повітряних суден (ПС) є основною задачею функціонування системи інтегрованої 

логістичної підтримки (ІЛП). Авіаремонтне обслуговування авіаційної техніки (АТ) 

здійснюється за допомогою взаємодії різних гравців авіаційної галузі (заводів-

виробників, авіакомпаній, спеціалізованих сервісних організацій, що надають 

авіаремонтні послуги, та ін.), які забезпечують реалізацію основних етапів ЖЦ ПС.  

При здійсненні процесів технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) конкретного 

типу ПС в системі ІЛП ЖЦ можливі різні організаційні схеми взаємодії підприємств. 

Критеріями вибору тієї чи іншої схеми (моделі) взаємодії підприємств-учасників в 

системі ІЛП ЖЦ ПС доцільно обрати: 1) мінімізацію витрат на ТОіР авіакомпанії як 

споживача послуг системи ІЛП ЖЦ ПС; 2) оптимізацію витрат на ТОіР у всіх центрах 

їхнього виникнення. Досягнення поставлених задач можливе за допомогою таких 

методик планування витрат як Life cycle costing (LCC) та Тotal cost of ownership (TCO). 

Перша методика (LCC) полягає у калькулюванні витрат на всіх етапах ЖЦ 

складної технічної системи, коли визначається вартість повного ЖЦ, включаючи її 

розробку та проектування, виробництво на просування, придбання та витрати на 

підтримку у працездатному стані (ТОіР), модернізацію, а також витрати на утилізацію 

та рециклінг. [1]. Методика LCC також ще називається повне калькулювання витрат на 

етапах ЖЦ (Whole Life Costing) та фактично являє собою інструмент визначення 

потенційної вартості володіння, що розраховується виробником технічної системи 

шляхом розподілу та віднесенням кожного із елементів сукупних витрат протягом ЖЦ 

на конкретний його етап. Результати планування LCC використовуються розробником 

та/або виробником для обґрунтування управлінських рішень щодо кожного етапу ЖЦ. 

Валідність результатів LCC залежить від визначеності (структурованості) етапів ЖЦ в 

майбутньому. Практична цінність методики полягає у високому ступені точності 

результатів прогнозів – планових показників витрат на етапах ЖЦ. [2]. 

Друга методика (ТСО) є фінансовим інструментом, що використовується для 

обґрунтування рішень про придбання технічних систем, та дозволяє визначити 

потенційному власнику прямі та непрямі витрати, пов’язані із володінням товаром. 
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Планування витрат здійснюється споживачем і стосується не повного ЖЦ технічної 

системи, а етапу її експлуатації, який передбачає здійснення робіт з ТОіР, модернізації 

тощо. Часто витрати на утилізацію та рециклінг не включають до складових ТСО.  

Методика ТСО є більш поширеною у вітчизняній практиці, ніж підхід LCC, і 

використовується для обґрунтування рішення про придбання того чи іншого типу ПС.  

Планування витрат на авіаремонтне обслуговування доцільно розглядати як 

синтез підходів LCC та ТСО, що дозволяє вирішувати задачі: 1) визначення структури 

витрат підприємств на ТОіР на кожному етапі ЖЦ ПС; 2) визначення «місць 

дублювання витрат» на ТОіР, що можуть виникати в системі ІЛП ЖЦ ПС, і таким 

чином зменшення ТСО придбаної АТ; 3) обґрунтування раціональної моделі 

поствиробничої підтримки ЖЦ ПС на основі компромісу між інтересами організацій-

учасниць авіаремонтного обслуговування. 

Послідовність вибору та корегування організаційної схеми надання послуг ТОіР в 

системі ІЛП ЖЦ ПС, враховуючи запропоновані критерії, наведено на рис. 1 нижче. 

Вибір організаційної схеми надання авіаремонтних 

послуг в системі ІЛП ЖЦ ПС

Вибір варіанту авіакомпанією –  робити своїми 

силами чи віддати на аутсорсинг авіаремонтні 

послуги в системі ІЛП ЖЦ ПС

Узгодження економічних інтересів організацій-

учасниць системи ІЛП ЖЦ

Критерій min витрат на 
ТОіР в операційній 

діяльності організації

Критерій opt витрат на 

ТОіР протягом ЖЦ ПС

Аналіз структури 
операційних витрат

Застосування методик 
LCC та TCO

Зміни зовнішнього середовища системи ІЛП ЖЦ ПС

 

Рис 1. Цикл обґрунтування організаційної моделі авіаремонтного обслуговування 

 

Отже, у системі ІЛП ЖЦ ПС планування витрат на ТОіР не може бути здійснено 

на рівні окремої організації, що потребує комплексних рішень на основі сучасних 

підходів до управління витратами, зокрема синтезу методик LCC та ТСО. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Чумаченко И.В. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

На современном этапе возникает задача эффективного финансирования 

различных инновационных направлений, повышающих конкурентоспособность 

выпускаемой продукции в условиях неопределенности затрат на проведение 

исследований. Необходимость количественного анализа сформулированного 

исследования делает актуальным формализацию задачи организационного управления 

инновационными ресурсами. 

Модель инновационных разработок рассматривается как распределенная система, 

в которой управляющий «Центр» верхнего уровня финансирует «Исполнителей» 

нижнего уровня, непосредственно выполняющих исследования по улучшению 

отдельных характеристик выпускаемой продукции. Управляющий «Центр» 

осуществляет распределение финансовых средств oW , идущих на образование 

основных iZ  и оборотных il  фондов, необходимых для функционирования 

«Исполнителей» инновационных разработок, результатом деятельности каждого из 

которых является достижение определенного относительного уровня iu  исследуемого 

i -го показателя характеристики изделия. Характеристики объекта производства 

представляют собой вектор количественных показателей  ;,...,
1 nm

PPP


  абсолютная 

величина которых зависит от объемов финансирования инновационных разработок 

).(,1),,( nmilrPP iiii   

Если компоненты , 1,iP  i m  представляют собой показатели характеристик, 

уменьшение которых приводит к увеличению конкурентоспособности объекта 

производства (минимизируемые характеристики), а величины , ( 1),( )iP  i m m n    

соответственно являются значениями показателей, увеличение которых приводит к 

росту конкурентоспособности (максимизируемые характеристики), то относительные 

значения 1, 1,( )io u  i m n     потребительских свойств изделия определяются 

следующим образом 
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где , 1,( )ic  i m n   представляют собой абсолютные значения показателей характеристик 

идеального образца изделия. 

В качестве количественной оценки потребительских свойств объекта 

производства используется интегральный показатель конкурентоспособности, 

формализующий предпочтения потенциальных потребителей на основе экспертных 

оценок приоритетов различных показателей характеристик
1
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 1,( ) ;i m n   ija  – оценка в балах j -м экспертом приоритета i -го 

показателя характеристики; N  – количество экспертов. 

Функционирование «Исполнителя» i -й инновационной разработки 

формализуется с помощью двухфакторной модели, связывающей показатель результата 

проводимых исследований iu  с величиной используемых ресурсов ir , il , в виде 

производственной функции типа Кобба – Дугласа с убывающей отдачей, которая 

строится на основе статистических данных методами корреляционного и 

регрессионного анализов: 

;)( ii

iiiii lrFu
     1,i i        1,( ) ,i m n    

где i  – параметр (коэффициент пропорциональности), отражающий влияние на 

результирующий показатель неучтенных в модели факторов; ,i i    – параметры 

модели (коэффициенты регрессии), отражающие степень влияния выбранных факторов 

)( ii rF   и il  на результирующий показатель iu ; ir  – капвложения в основные 

производственные фонды «Исполнителя» i -й инновационной разработки; iF  – 

исходная стоимость основных производственных фондов «Исполнителя» i -й 

инновационной разработки. 

Каждый «Исполнитель» i -й инновационной разработки стремится 

максимизировать результат своей деятельности ),,( iiii lruu   а задачей «Центра» 

является максимизация эффективности финансирования всех выполняемых 

инновационных разработок .
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ЛОГІСТИКА У КОНЦЕПЦІЇ МАСОВОЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

Чухрай Н.І. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

На сучасному етапі український ринок споживчих і промислових товарів 

знаходиться у точці «роздвоєння». З одного боку існує тенденція до уніфікації та 

здешевлення товарів, яка актуалізується зокрема під впливом світової фінансової кризи. 

Прикладом є матеріали обладнання інтер’єрів – ринок санітарної кераміки, освітлення 

або меблів. З одного боку створювані мережі супермаркетів «зроби сам» динамізують 

ринок стандартних благ, вимагаючи від постачальників передовсім готовності поставок 

(реалізація замовлення за 2-5 днів), а також низького рівня цін і відповідної упаковки, 

які разом з дрібними елементами обладнання диференціюють товари, що продаються 

окремим торгівельним мережам. Тут зростає виразно значення логістики не лише у 

сфері дистрибуції, але також комплектації, пакування і маркування товарів. Великі 

міжнародні компанії завдяки масштабу виробництва в гнучкий спосіб досягають 

незначної модифікації і диференціації товарів, дисконтують досвід, здобутий на 

розвинутих ринках, реалізуючи стратегію «зняття вершків». Виготовляються спеціальні 

серії автомобілів, телевізорів, ванн і меблів, які вирізняються пакетом устаткування, 

унікальною кольоровою гаммою та іншими характеристиками. Ці серії мають з’явитися 

у певному місці і певному часі (тільки там і тільки тоді). Завданням логістики є 

координація цього процесу. Це є спосіб подолання тенденції скорочення життєвого 

циклу продукту, а також умова здобуття тих каналів дистрибуції, які вимагають 

диференціації товару та обслуговування. Паралельно виразно спостерігається тренд до 

максимального врахування індивідуальних потреб споживачів ( так звана «кастомізація 

пропозиції»). Другий напрямок розвитку визначають як індивідуалізацію товарів, яка 

має величезне стратегічне значення і ґрунтується на принципі «перетягування» в 

ланцюгу поставок. Оскільки замовлення містять певні вимоги, звідси виробничі 

процеси і логістичні процеси мусять їх виконувати, бути гнучкими, починаючи від 

проектування товару і закінчуючи організацією поставок до клієнта. Розробляючи 

стратегію розвитку вітчизняні підприємства змушені визначатись поміж 

вищезгаданими напрямами розвитку виробничих та логістичних програм. З огляду на 

дуальність поставленої проблеми можна констатувати існуючий конфлікт цілей при 

розв’язанні питань, пов’язаних з масовістю чи індивідуалізацією виробництва і 

дистрибуції товарів. Концепція маркетингу чітко наголошує на необхідності 

детального сегментування ринку та орієнтації ринкової пропозиції на конкретні 

потреби цільових споживачів з максимально можливою індивідуалізацією товарів. У 
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свою чергу науковці і практики, які займаються логістичним менеджментом, 

насамперед та частина дослідників, які вивчають питання зниження логістичних витрат 

і обґрунтування рівня спеціалізації виробництва, доводять ефективність підвищення 

рівня масовості виробництва, звуження товарного асортименту і обмеження кількості 

модифікацій виробленого товару, що дозволяє отримувати ефект масштабу та 

зменшувати рівень запасів у ланцюгу поставок. Подані мегатенденції зініціювали 

пошук компромісу між концепціями масового виробництва (англ. - Mass Production) і 

виробництва для індивідуального клієнта (англ. - Customization), що породило 

концепцію масової індивідуалізації (англ. - Mass Customization). За М. Крістофером [1] 

цей термін означає масове виробництво чи послуги із врахуванням диференційованих 

потреб індивідуального клієнта за витратами, наближеними до витрат традиційного 

виробництва. На думку Є. Крикавського [2] логістика пристосовується до цих змін у 

напрямі: найкоротших циклів закупівлі, виробництва і поставки, «ощадного» процесу 

виробництва, якнайпізнішого прийняття рішення у ланцюгу поставок. Необхідно 

відзначити, що універсальної відповіді на питання управління рівнем індивідуалізації 

товарів не існує, оскільки кожне підприємство, зважаючи на свою специфіку, вирішує 

дану проблему самостійно. Її рішення може лежати в трьох площинах: маркетинговій, 

логістичній і виробничій. Індивідуалізація виробництва і дистрибуції товарів, 

ініційоване маркетологами повинно проходити через фільтри логістичної 

раціональності і виробничих можливостей. У разі, коли один з підрозділів в 

односторонньому порядку приймає рішення, весь процес починає гальмувати рух 

товару в ланцюгу поставок, виходячи із звичної колії. Очевидно, що індивідуалізація 

попиту значно ускладнює логістичні процеси, передусім транспортно-складські, 

інформаційні, пакувальні, і це викликає зростання відповідних витрат, а значить і 

загальних логістичних витрат. Саме завдяки інтеграції підприємств в логістичному 

ланцюгу поставок вдається сформувати механізми компенсації зростаючих логістичних 

(і не тільки) витрат на пізніх стадіях відповідною економією на ранніх стадіях 

трансформації товарів. 

Література: 

1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів: Видавництво 

Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 684 с. 

2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. ред. 

В.С. Лукинского. - СПб.: Питер, 2004. - 316 с. 

3. Sołtysik M. Logistyczne aspekty procesu indywidualizacji produktów w łańcuchu 

dostaw . - Gospodarka Materiałowa i Logistyka, # 11/2007. – s. 8-13. 



278 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Шевченко О.О. 

Донбаська державна машинобудівна академія 

 

Тема євроінтеграції все більше стає предметом обговорення, а стратегічна мета 

створення в Україні передумов для інтеграції в Європейський Союз досить швидко 

опанувала всебічну увагу. Тобто стає нагальним поглиблене вивчення проблем, які 

нерозривно пов’язані з одночасними перспективами інноваційного розвитку 

національної економіки. Україна повинна продемонструвати власну спроможність до 

послідовних та цілеспрямованих кроків не лише держави, а й усього суспільства в 

напрямку адаптації до критеріїв європейської інтеграції. Аргументація цього потребує 

подальших розробок в економічній науці, необхідне пояснення фрагментарності 

цінностей та інтересів з боку держави, окремих підприємств, їх здатності усвідомити 

вплив інтеграції на інноваційний розвиток згідно стратегії держави. Зберігаючи свою 

нинішню зовнішньоекономічну спеціалізацію, Україна може розраховувати на роль 

периферійного придатку – але не рівноправного члена Євросоюзу, про що свідчать 

особливості торгівельної співпраці з ЄС. Очікуване впровадження зони вільної торгівлі, 

яка багатьма розглядається як перший крок на шляху до членства України в ЄС, 

загострить проблему наведених диспропорцій у взаємних торгівельних відносинах, 

вимагатиме заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності національної економіки 

та її структурної перебудови на засадах інноваційного розвитку. 

Термін «інноваційний розвиток» означає процес поліпшення господарювання, що 

спирається на безперервний пошук і використання нових способів і сфер реалізації 

науково-технічного потенціалу підприємства в умовах зовнішнього середовища, що 

змінюються. Аналіз процесів, що відбуваються у світовій і вітчизняній економіці 

показує, що в даний час альтернатив інноваційному шляхові розвитку немає. Так, за 

даними американських фахівців, 49% підприємств, що лідирують у своїх галузях по 

розмірах прибутку і приростам обсягів виробництва, зобов'язані своїми успіхами 

розробці і виходу на ринок нових товарів, орієнтованих на більш повне задоволення 

запитів споживачів, у той час як у підприємств – аутсайдерів лише 11% обсягів 

продажів приходиться на нові вироби. За даними Держкомстату України, у 2007 році 

більш ніж у 80% підприємств (з числа новацій, що впроваджує,) спостерігався приріст 

обсягів збуту і розширення ринків збуту. З загального числа підприємств – новаторів 

55% замінили застарілу продукцію на нову, понад 40% знизили матеріалоємність і 
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енергоємність продукції, 34% упровадили ресурсозбережуючі екологічно орієнтовані 

технології. 

Інноваційна діяльність і інноваційний розвиток у загальному випадку 

відбуваються в результаті виявлення і реалізації ринкових можливостей, розглянутих 

як напрям діяльності, що відкриваються перед підприємством, виходячи, насамперед із 

зовнішніх умов, у яких воно функціонує, і особливостей самого підприємства. 

Спочатку треба провести аналіз на рівні підприємства, а потім вже оцінювати 

інноваційний розвиток країни в цілому. На наш погляд, найбільшу небезпеку 

представляють фактори, що не дають можливості стабільного розвитку інноваційного 

процесу. Говорячи про склад нормативного забезпечення державного програмування, 

слід відзначити Методику визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних 

цільових програм, затверджену наказом Міністерства економіки та з питань 

євроінтеграції України. Відповідно до цієї методики оцінювання рівня 

євроінтеграційної складової інноваційного розвитку доцільно здійснювати за 

наступними критеріями: 

– гармонізація вітчизняних технічних стандартів із світовими та європейськими; 

– здатність витримувати конкуренцію та дію ринкових сил у межах ЄС; 

– поліпшення умов конкуренції; 

– створення середовища, сприятливого для підприємницької діяльності; 

– достатність частки малих підприємств у структурі економіки; 

– створення сприятливого інвестиційного клімату; 

– здійснення промислової політики, спрямованої на зниження матеріало- та 

енергоємності виробництва; 

– реалізація спільних з ЄС проектів або участь у них; 

– утворення та організація спільних суб’єктів господарювання. 

Підводячи підсумки сказаному, можна констатувати той факт, що насамперед 

необхідно в умовах євроінтеграції забезпечити істотну підтримку державою, а також 

прийняття законів, що забезпечують реальні гарантії і стимули для вітчизняних і 

закордонних інвестицій в інноваційну діяльність. Незважаючи на прискорення темпів 

економічного зростання України у контексті вступу до ЄС, треба знайти компроміс між 

швидкістю інноваційного розвитку національної економіки та якістю інтеграції. 

Скоординовані дії як на рівні держави, належна кількість дієвих інститутів 

національної інноваційної системи здатні забезпечити перспективи прискореного 

інноваційного розвитку. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

Шенгелия М.О. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих потребностях и 

учитывая сложившиеся социально-экономические условия. Нет ничего удивительного 

в том, что он хочет иметь подробную информацию о перспективах своего служебного 

роста и возможностях повышения квалификации в данной организации. В противном 

случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, не 

стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как место, где 

можно переждать некоторое время перед переходам на новую, более перспективную 

работу. 

При поступлении на работу человек ставит перед собой определенные цели, но 

так как и организация, принимая его на работу тоже ставит определенные цели, то 

нанимающемуся необходимо уметь реально оценивать свои деловые качества. Он 

должен уметь соотнести свои деловые качества с теми требованиями, которые ставит 

перед ним организация, его работа. От этого зависит успех всей его карьеры. 

Нанимаясь на работу, человек должен знать рынок труда. Не зная рынок труда, он 

может совершить неправильный выбор работы. Правильная самооценка своих навыков 

и деловых черт предполагает знание себя, своих сил, слабостей и недостатков. Только 

при этом условии можно правильно поставить цели карьеры. 

Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу, 

должность, место служебной лестнице. Цели карьеры проявляются в причине, по 

которой человек хотел бы иметь конкретную работу, занимать определенную 

ступеньку на иерархической лестнице должностей.   

Таким образом, управляя карьерой в процессе работы, необходимо понимать 

правила: не терять времени на работу, расширять свои знания, приобретать новые 

навыки, познавать и оценивать других людей. Знания, навыки, рынок, организация и 

окружающая среда – важное для карьеры качество. Все решения в области карьеры 

практически всегда является компромиссом между желаниями и реальностью, между 

своими интересами и интересами организации. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Шишкевич К.И. 

Донбасский Институт Техники и Менеджмента 

Международного Научно-Технического Университета им. академика Ю.Бугая 

 

Каждое машиностроительное предприятие является активной открытой 

управляемой системой. Первоочередной задачей такой системы является  - решение 

проблемы эффективного взаимодействия подразделений в условиях интеграции 

производств и нарастающей конкуренции. Этому способствует разработка такой 

модели взаимодействия подразделений, которая обеспечит управление теми 

элементами себестоимости, которые носят «наследственный характер». 

Основой для разработки модели управления себестоимостью по технологическим 

переделам является выбор критериев, которые могли быть оценкой эффективности 

функционирования подразделений. Данные критерии должны учитывать не только 

непосредственные результаты подразделений по технологическим переделам 

изготовления изделий, но и их вклад в конечный результат работы предприятия – 

себестоимость продукции. 

Построение модели управления какой-либо характеристикой является поэтапным 

процессом: от постановки задания  к построению и обновлению модели. 

На процесс формирования основных показателей деятельности предприятия 

влияют факторы внешней и внутренней среды. Это обосновывает необходимость 

многоуровневого управления формированием такой характеристики производства, как 

себестоимость продукции. Для тяжелого машиностроения данный процесс будет иметь 

столько уровней, сколько технологических переделов в создании продукции. 

Анализ системы управления себестоимостью на машиностроительных 

предприятиях показал, что изменение фактического значения расходов одного 

технологического передела поведет за собой изменение значения всей себестоимости. 

Также определенно, что существует взаимосвязь между последовательностью 

изменения элементов себестоимости в каждом технологическом переделе. 

Предлагается рассматривать процесс управления себестоимостью с учетом 

наследования факторов. При этом множество факторов делится на следующие 

подмножества: 

– входные и выходные характеристики исследуемого показателя (определяются 
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при планировании показателя); 

– постоянные или неуправляемые факторы; 

– переменные или управляемые факторы. 

В общем случае уравнение для определения итоговой себестоимости (Со) по 

каждому подразделению имеет следующий вид: 

Со=Ki_·Сi_± K'i·С'i, 

где Ki, K'i – коэффициенты наследования себестоимости; Сi, С'i - значения 

себестоимости по переделам. 

Определены следующие результаты изменений себестоимости при значениях 

коэффициентов наследования: 

– если Кi=0 в себестоимости не случится значительных изменений. 

– при Ki>1значення себестоимости снизится, себестоимость значительно 

увеличится при Кi<1.  

Определение коэффициентов наследования по каждому технологическому 

переделу позволит определить количественные связи наследственности факторов и 

учесть их при разработке экономико-математической модели управления 

себестоимостью продукции.  

Для предприятия результат функционирования равен сумме результатов его 

подразделений. Представленные модели построены таким образом, что их входы, 

выходы и состояния связаны между собой функциональными и статистическими 

зависимостями, что позволяет соединить их в единую модель с помощью оператора 

сопряжения. Такое объединение усиливает их значение и ценность для практического 

применения и анализа, происходящих в объединении процессов, позволяет решать 

обозначенную проблему управления себестоимостью и разработать методику 

оптимальной последовательности действий при изменении показателя себестоимости с 

учетом наследования влияющих факторов как внутренней, так и внешней среды. 
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В условиях рыночной экономики понятие «издержки производства» стало играть 

особую роль в жизни любого предприятия. Потеряв возможность черпать финансовые 

ресурсы из централизованных источников, предприятия пытаются самостоятельно 

преодолеть тяжелую ситуацию, сложившуюся в экономике страны, различными 

способами, в том числе и путем увеличения прибыли, снижения издержек 

производства, инвестирования средств в основные и оборотные фонды.  

Получение наибольшего эффекта с наименьшими расходами, экономия трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов зависят от того, насколько успешно предприятие 

решает вопрос снижения себестоимости продукции. Борьба за снижение издержек 

производства приносит успех лишь в том случае, если она основывается на тщательной 

аналитической работе, которую в современных условиях невозможно представить без 

использования информационных технологий.  

Резервы снижения себестоимости на ЗАО «Макеевский металлургический завод» 

заключаются либо в снижении материальных затрат либо в снижении затрат по 

переделу. В рамках исследования выполнен анализ влияния материальных затрат на 

величину производственной себестоимости 1 т стали и анализ влияния расходов по 

переделу на величину производственной себестоимости 1 т проволоки при помощи 

многофакторной эконометрической модели.  

Для построения модели производственной себестоимости 1 т стали использованы 

реальные отчетные данные о производственной себестоимости и стоимости материалов 

за12 месяцев 2008 года. Эконометрический анализ выполнялся при помощи 

стандартной надстройки Excel «Анализ данных»: Сервис – Анализ данных – Регрессия. 

В общем виде эконометрическая модель имеет вид 

),,x,x,x(fy n 21  

где y – зависимая переменная; nxxx ,, 21  – факторы;   – составляющая, которая 

аккумулирует влияние случайных неучтенных факторов. 

Получена линейная модель производственной себестоимости 1 т стали вида: 

y = -282,25+0,67x1+1,9x2+0,807x3+21,722x4, 
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гдеy - зависимая переменная, оценка производственной себестоимости; x1 - фактор, 

отражающий стоимость чугуна; x2 - фактор, отражающий стоимость ферросплавов; x3- 

фактор, отражающий стоимость лома; x4- фактор, отражающий стоимость добавочных 

материалов. 

Анализ эластичности производственной себестоимости 1 т стали в условиях ОАО 

«ММЗ» показал, что наибольшее влияние на производственную себестоимость 1 т 

стали из рассмотренных факторов оказывают стоимость чугуна и добавочных 

материалов. Таким образом, уменьшая стоимость этих составляющих материальных 

затрат, можно добиться снижения производственной себестоимости 1 тонны стали. 

Аналогично выполнен анализ влияния расходов по переделу на величину 

производственной себестоимости 1 т проволоки. Для построения модели в качестве 

исходных данных использованы сведения о производственной себестоимости и 

расходах по переделу за 12 месяцев 2008 года. Получена линейная модель расходов по 

переделу на производство 1 т проволоки вида: 

y = -82,574+1,1769x1+8,7568x2+35,6839x3+1,015x4, 

где y - зависимая переменная, оценка производственной себестоимости; x1 - фактор, 

отражающий величину энергетических затрат; x2 - фактор, отражающий величину 

основной заработной платы; x3- фактор, отражающий величину дополнительной 

заработной платы; x4- фактор, отражающий величину РСЭО. 

Наибольшее влияние на расходы по переделу на производство 1 т проволоки из 

рассмотренных факторов оказывают, как показал анализ эластичности,  

дополнительная заработная плата и энергетические затраты. Именно уменьшая 

стоимость этих составляющих расходов по переделу, можно добиться снижения 

производственной себестоимости 1 тонны проволоки. 

Таким образом, в результате выполненного корреляционно-регрессионного 

анализа получены линейные эконометрические модели производственной 

себестоимости 1 тонны стали и 1 тонны проволоки, изготавливаемых в условиях ОАО 

«ММЗ». 

Их использование позволит разрабатывать научно-обоснованные программы 

снижения производственной себестоимости продукции, реализация которых будет 

содействовать повышению конкурентоспособности продукции предприятия и его 

прибыльности. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Ястремська О.М. 

Харківський національний економічний університет 

 

Впровадження інноваційних проектів на промислових підприємствах вимагає 

комплексного обґрунтування їх ефективності. Дослідженню проблеми оцінювання 

економічної ефективності проектів присвятили свої роботи багато вітчизняних і 

зарубіжних учених, серед яких доцільно виділити такі монографії [1 – 2]. Узагальнення 

робіт дозволило прийти до наступних висновків: переважна більшість авторів пропонує 

оцінювати економічну ефективність як суто комерційне явище; основні методи оцінки 

можна розподілити на дві групи – статичні (без урахування фактору часу) і динамічні (з 

урахуванням за допомогою дисконтування). Щодо методів оцінки, практично всі 

дослідники пропонують використовувати період окупності, чисту поточну вартість, 

середню норму прибутку, внутрішню норму прибутковості (доходності), індекс 

рентабельності, переваги і недоліки яких широко розкриті в науковій літературі. Проте 

інноваційні проекти мають суттєві додаткові ефекти, насамперед, соціального та 

екологічного характеру, які також доцільно враховувати в процесі ухвалення 

управлінських рішень.   

Приймати науково обґрунтовані рішення щодо узгодження суспільних і 

приватних інтересів можна лише на основі розробки системи показників, яка б 

базувалася на положенні про сутність інвестування в інновації як суспільного блага, 

тобто передбачала визначення показників, що одночасно враховують загальні й 

часткові, додаткові вигоди, переваги інвестування в інноваційні пропозиції за умови  

наближення функціонування соціально-економічної системи, що їх реалізує і споживає, 

до стану суспільної Парето-ефективності. Така комплексна система показників повинна 

відповідати наступним вимогам: характеризувати результати інвестування в інновації з 

позицій внутрішнього і та зовнішнього середовища, що передбачають врахування 

інтересів підприємства, на якому впроваджується інноваційний проект, та інвесторів, 

тобто осіб, що беруть безпосередню участь у процесі капіталовкладень, визначення 

ступеня досяжності очікуваних результатів з боку спільноти, а саме органів влади, 

територіальної громади та ринкового бізнес-середовища. Тобто така система повинна 

включати показники внутрішньої (підприємницької) економічної ефективності  та 

зовнішньої (суспільної); мати комплексне спрямування щодо сутності складових 

внутрішньої та зовнішньої ефективності: відносно внутрішньої – враховувати 

економічні, техніко-технологічні, організаційні, фінансові, соціальні й екологічні 
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наслідки інвестиційної діяльності з позицій інвестора та підприємства; відносно 

зовнішньої – економічні й соціально-екологічні результати, що можуть бути отримані 

іншими підприємницькими структурами на основі мультиплікативного ефекту від 

інвестування в інновації, споживачами за умови насичення ринку новою продукцією 

інноваційного проекту або послугами, населенням в цілому – за рахунок збільшення 

бюджетних надходжень; визначати показники за динамічними моделями з урахуванням 

фактору часу, тобто за допомогою методу дисконтування інвестиційних припливів та 

відпливів, прибутків та витрат, що дозволить враховувати рівень ризику. 

Таким чином, обґрунтована і розроблена система показників ефективності  

інноваційного проекту включає наступні складові. зовнішню суспільну ефективність 

(бюджетну, ринкову, тобто виробничо-мультиплікативну, споживацьку, соціально-

екологічну), внутрішню підприємницьку ефективність (загальноекономічну або 

загальну; часткову: фінансову, організаційну, техніко-технологічну, соціальну, 

екологічну). Визначити показники за наведеними складовими доцільно згідно з 

запропонованими етапами. 1. Перевірка відповідності ознак інноваційного проекту 

законодавчо визначеним критеріям, які дозволяють суб'єктам підприємництва 

отримувати відповідні пільги. У тому разі, коли хоча б один з критеріальних показників 

отримає незадовільне (нульове) значення, подальший розгляд проекту є недоцільним. 2. 

Визначення показників зовнішньої суспільної економічної ефективності інноваційного 

проекту. 3. Розрахунок показників внутрішньої підприємницької економічної 

ефективності інноваційного проекту. 4. Аналіз кількісних значень розрахованих 

показників економічної ефективності і співставлення їх з критеріальними (за певним 

проектом або підприємством-лідером), середньогалузевими (за видами економічної 

діяльності) або очікуваними значеннями. 5. Ранжування проектів за розрахованими 

показниками економічної ефективності згідно з інтегральними показниками, які 

доцільно розраховувати окремо для зовнішньої та внутрішньої складових. 

Запровадження викладених пропозицій дозволить підвищити обґрунтованість 

управлінських рішень в процесі впровадження інноваційних проектів. 

Література: 

1. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: 

Пер. с англ., перераб. и дополн. изд. - М.: АОЗТ «Интер-Эксперт», «ИНФРА-М», 2005. - 

528 с.  

2. Кроль Ю.Я. Економічний механізм процесу інвестиційного бізнес-планування 

(методологія та практика). – Харків: Основа, 2006. – 176 с. 
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Ястремська О.О. 

Харківський національний економічний університет 

 

В сучасних умовах господарювання переважним видом розвитку промислових 

підприємств є інноваційний, що передбачає впровадження інновацій в усі сфери їх 

життєдіяльності. Запорукою успіху інноваційного розвитку є активні комунікацій з 

суб’єктами зовнішнього середовища, що повинні будуватися на основі привабливого 

іміджу. Оскільки суб’єкти зовнішнього середовища (потенційні та реальні споживачі 

продукції, бізнес-партнери, конкуренти, владні структури) прагнуть отримувати 

специфічну інформацію про підприємство і, таким чином, формують його образ у своїй 

уяві, що на основі стеретипізації трансформується в імідж, передачу інформації для 

кожного з них доцільно здійснювати різними засобами, користуючись дієвими 

методами впливу з урахуванням активних мотиваційних потреб суб’єктів. 

Дослідженню проблем управління іміджем підприємства приділяли увагу багато 

вчених [1 – 3], в роботах яких висвітлені загальнотеоретичні питання щодо його 

формування та кількісного оцінювання. Проте вимагають подальшого дослідження 

питання щодо формування іміджу в процесі інноваційного розвитку підприємств. Для 

того, щоб забезпечити об’єктивність уявлення суб’єктів зовнішнього середовища про 

підприємство як таке, що активно впроваджує інновації у відповідності із обраною 

інноваційну стратегію свого розвитку, підприємству необхідно:  

визначити його окремі особливості, які можуть зацікавити певних потенційних 

партнерів, наприклад, такими особливостями можуть бути рентабельність, ліквідність, 

ділова активність, майновий стан, трудовий та інноваційний потенціал, соціальна 

безпека щодо бізнесової діяльності; розробити заходи з формування загального 

позитивного образу суб’єкта господарювання як новатора, партнера з усталеним 

економічним становищем; запровадити програму стереотипізації набутого образу з 

метою узагальнення та перетворення в імідж.  

Як довели проведені дослідження, основними умовами успішності у формуванні 

позитивного іміджу підприємства в процесі його інноваційного розвитку є такі: 

створення іміджу заздалегідь, тобто до впровадження пріоритетних інноваційних 

проектів та реалізації інноваційної стратегії (на переінвестиційній фазі впровадження 

інвестиційно-інноваційних проектів); урахування очікувань суб’єктів зовнішнього 

середовища, тобто партнерів і споживачів, оволодіння їх увагою згідно з розробленими 

заходами комунікаційної програми й утримання її; надання соціально-економічних 
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привабливих рис власнику і топ-менеджерам підприємства; прийняття участі у 

професійних заходах, у ході яких може виникнути висока вірогідність отримання 

позитивних відгуків щодо результатів інноваційної діяльності підприємства; набуття 

оригінальності (вираженої компетентності) у формулюванні повідомлень про 

можливості та здобутки підприємства, тобто у поданні інформації, проведенні певної 

низки заходів соціально-економічного спрямування, наданні їм яскравого рекламного 

характеру; врахування міжнародної спрямованості функціонування підприємства щодо 

розроблення і впровадження інновацій; формування й активна підтримка бренду 

підприємства. Для того, щоб імідж був дієвим, його формування повинно ґрунтуватися 

на принципах: гармонізації інтересів підприємства (власників і персоналу) та партнерів 

щодо сумісної інноваційної діяльності, відмінності від інших (унікальності, або 

демонстрування переваг), виваженої прозорості щодо інформаційних повідомлень, 

історизму (у здобутках управління, виході на зовнішні ринки, виправленні помилок, 

залученні до співпраці науковців), реалізації можливостей і здібностей перших 

керівників (професіоналізму, рішучості, гнучкості, вміння працювати у команді, 

готовності відповідати за свої дії), інформаційної паузи (наприклад, у випадку 

розповсюдження негативної інформації, яка має здатність швидко забуватися без 

додаткових повідомлень), виваженості під час спілкування з представниками засобів 

масової інформації, дозування інтригуючої інформації (для підтримки зацікавленості 

суб’єктів зовнішнього середовища). Використання запропонованих принципів 

забезпечить набуття іміджем таких необхідних в процесі інноваційного розвитку 

підприємства властивостей як: цілісність та узгодженість як з місією підприємства, так 

і з мережним іміджевим простором бізнес-партнерів; об’єктивність; відносна 

стабільність до впливу негативних релевантних факторів зовнішнього середовища;  

рефлексивність до чутливих подій; певна спрощеність подання згідно з рівнем 

підготовленості аудиторії; персоніфікованість відповідно до можливостей і здобутків 

підприємства й очікувань аудиторії. 

Література: 

1. Краско Т.И. Психология рекламы. /Под ред. Е.В.Ромата. – Харьков: Студцентр, 

2002. — 216 с. 
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монографія. / Т.Б. Хомуленко, Ю.Г. Падафет, О.В. Скорина – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 
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3. Холод Б.І. Концептуальний підхід до факторів економічного зростання / 
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Управлінська діяльність у будь-якій сфері, у тому числі і логістичній, тісно 

пов'язана з прийняттям відповідних рішень, від правильності, обґрунтованості та 

своєчасності яких залежить ефективність здобутого результату і, як наслідок, надійне 

та чітке функціонування логістичної системи. Сучасне життя дедалі більше набуває 

ознак швидкоплинності, а тому наслідки від неправильно прийнятих рішень стають 

більш вагомими і часто набувають незворотного характеру. До того ж, сучасні 

соціально-економічні системи, зокрема логістичні, мають складну ієрархічну будову, 

що обумовлює необхідність прийняття і застосування комплексних рішень, а також 

використання комплексних підходів до управління.  

Актуальність вивчення і врахування зазначених вище особливостей вкрай 

загострюється у кризових умовах, коли посилюється нестабільність і зростає 

напруженість в усіх сферах суспільної діяльності (економічній, фінансовій, політичній), 

що ще більше актуалізує вимогу оперативного прийняття безпомилкових рішень.  Саме 

тому при здійсненні логістичної діяльності набуває першочергового значення саме 

людський фактор з урахуванням вкрай складних особливостей реалізації 

психофізіологічної діяльності людини в умовах її функціонування,  ускладнених 

невизначеністю задач, що формулюються, і вимагають вирішення за умов зазначеної 

вище нестабільності.  

 Метою даної доповіді є висвітлення результатів, досягнутих на шляху 

математичної формалізації процесу формування логістичних рішень на базі 

ентропійного аналізу з урахуванням наявності суб’єктивізму і, зокрема, системи 

переваг осіб, що приймають рішення та забезпечують їхнє виконання при здійсненні 

логістичної діяльності підприємства. У доповіді проведено паралель між постановками 

кількох логістичних задач та задачею міграції населення в містах, розглянутою на 

основі варіаційного принципу та ентропійного підходу А. Дж. Вільсоном та 

узагальненою проф. В.О. Касьяновим на випадок можливості врахування розподілу 

усереднених переваг учасників міграції щодо оптимізації вибору маршруту чи його 

вартості. Зокрема, показано, що потоки людських ресурсів можна замінити 

матеріальним потоком, що дозволить звести задачу до найпростішої моделі 
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«постачальник – споживач». Дана методика дозволяє зробити прогноз матриці поїздок, 

тобто, кількості  учасників руху (автомобілів, пасажирів, вантажу, тощо), 

переміщуються з однієї зони міста в інші.  

При вирішенні задачі використовується поняття узагальненої вартості перевезень, 

за допомогою якого можна врахувати такі фактори, як терміновість, відстань, умови 

доставки тощо. У даній задачі враховано фактор можливої терміновості здійснення 

перевезень, який знаходить своє відображення в узагальненій вартості перевезень. 

Завдяки введенню поняття узагальненої вартості вдалося математично описати відому 

закономірність: чим загальна вартість перевезення є більшою, тим меншу кількість 

вантажів (пасажирів) доцільно переміщувати з однієї зони в інші.  

Результатом втілення цього підходу є демонстрація можливості його ефективного 

застосування при розгляді як найпростіших моделей типу  «постачальник – споживач», 

так і моделей логістичних систем більш складної структури «виробник – постачальник 

– споживач», тому подальші дослідження у цьому напрямку слід вважати 

перспективними як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. Розв’язок даної 

задачі і запропоноване тлумачення його складових для логістичних систем надають 

можливість отримання практично вагомого результату в аналітичній формі, що дає 

змогу ефективного аналізу досліджуваної логістичної системи. 

Цей підхід також може знайти ефективну реалізацію при розробці чи 

програмуванні функцій систем управління запасами чи складом. У таких постановках 

ентропія системи та трактовка понять пріоритетів і переваг осіб, що приймають 

рішення, тобто людського фактору, набуватимуть дещо іншого тлумачення при 

концептуальній схожості підходу до вирішення задачі в цілому. Ці відмінності 

розглянутих постановок задач передбачають адаптацію застосованого в даному 

дослідженні методу суб’єктивного аналізу до проблем оптимізації функціонування 

логістичних систем. Основні напрямки цієї адаптації та досягнуті на даний час 

результати  будуть висвітлені у доповіді. Розвинена методика реалізована у вигляді 

ітераційного алгоритму, на базі якого розроблене відповідне програмне забезпечення в 

інтегрованому середовищі програмування Delphi-7 з ефективним використанням 

засобів інтерактивного введення поточної інформації. Отримані результати є 

несуперечливими, а розроблену методологію передбачається розвивати у напрямку 

врахування ускладнених способів транспортування із застосуванням більш, ніж одного 

виду транспортних засобів, а також врахування фактору попиту та його суб’єктивних 

чинників. 
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